2009

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

Cuprins

2

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

0
3

:

INTRODUCERE

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

Introducere
Condiţii de elaborare
Procesul de integrare în mecanismul Uniunii Europene solicită coordonarea politicilor
economice, monetare şi de mediu ale României cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii,
generându-se astfel o presiune asupra formelor de planificare şi de management al resurselor
existente, precum şi asupra condiţiilor de funcţionare a administraţiei publice.
Pentru realizarea programelor structurale finanţate de Uniunea Europeană, administraţiile
locale au nevoie de pachete de programe / proiecte rezultate dintr-o planificare coordonată a
politicilor publice şi de o creştere a capacităţii organizaţionale şi umane.

Obiectivul documentului
Lucrarea reprezintă strategia de dezvoltare a municipiului Câmpia Turzii, conţinând aspectele
cheie de management, viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare, şi pachetul de politici,
programe şi proiecte. Lista proiectelor a fost prezentată reprezentanţilor direcţiilor din cadrul
primăriei, pentru stabilirea priorităţilor proiectelor pe baza problematicii teritoriale şi a
prognozei bugetare realizată în cadrul studiului pentru stabilirea capacităţii de cofinanţare a
proiectelor stabilite.
În plus, documentul reprezintă şi platforma de coordonare a investiţiilor multisectoriale şi de
pregătire a administraţiei locale în vederea gestionării fondurilor structurale planificate în
perioada 2007-2013. În acest sens, obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului local
al municipiului Câmpia Turzii un instrument metodologic şi tehnic, pe baza căruia să poată
realiza, în parteneriat, planificarea spaţială a teritoriului în context regional şi naţional.
Strategia de dezvoltare a municipiului se fundamentează pe trei piloni, susţinuţi de
programele operaţionale finanţate de UE:
•
•
•
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Competitivitate, în scopul consolidării unei economii locale nepoluante şi cu o valoare
adăugată ridicată;
Coeziune socială şi teritorială, în scopul asigurării accesului egal la infrastructura
urbană de servicii şi utilităţi;
Civism, în scopul asigurării unui parteneriat cu comunitatea de la formulare la
implementarea deciziei publice.
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Conceptul de dezvoltare durabilă
După ce a devenit evident că în aşezările umane problemele create de poluare şi degradarea
continuă a mediului înconjurător sunt din ce în ce mai grave, conceptul de dezvoltare durabilă
a fost definit în documentul «Viitorul nostru comun», document cunoscut sub denumirea de
«Raportul Brundtland», în felul următor: «Dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care
satisface necesităţile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi
satisface propriile nevoi».
În cel de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene – «Către
Durabilitate»- se recunoaşte faptul că «autorităţile locale deţin un rol deosebit de important în
asigurarea durabilităţii dezvoltării, prin exercitarea funcţiilor lor statutare de autorităţi
competente faţă de multe din directivele şi reglementările existente şi în contextul transpunerii
practice a principiului subsidiarităţii». Subsidiaritatea, aşa cum este definită de Uniunea
Europeană, prevede că deciziile trebuie adoptate la cel mai jos nivel adecvat şi, astfel, cât mai
aproape posibil de oamenii vizaţi de aceste decizii.
Nevoia şi oportunitatea elaborării unei Strategii de dezvoltare locale a municipiului
Câmpia Turzii
Context general. România traversează o perioadă foarte dinamică şi complexă în care
procesele legate de tranziţie, descentralizare se împletesc cu cele care provin din aspiraţiile la
integrare în structurile Uniunii Europene, din dinamica globalizării. Localităţile resimt tot mai
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acut faptul că sunt actori economici pe o piaţă aflată şi ea în dinamică; localităţile încearcă să
îşi definească specificul, categoriile de servicii şi produse, pieţele de desfacere, aliaţii şi
competitorii.
De ce o strategie de dezvoltare locală?
•

Necesitatea unui document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare ale comunităţii,
care să abordeze onest problemele locale, care să se bazeze pe potenţialul local de
dezvoltare. Acest document urmează să aibă rolul unei constituţii locale.

•

Strategia constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a
priorităţilor acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice,
dar care trebuie să constituie sursa principală a programelor politice supuse
electoratului, întrucât este întocmit de comunitate. Strategia constituie carta de
dezvoltare locală căreia i se subscriu propunerile politice (alegerile validează practic
pachetul de proiecte/ programe considerat de cetăţeni prioritar în momentul
alegerilor).

•

Acest document va asigura implicarea generală a actorilor locali, a cetăţenilor în
elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a localităţii pe termen mediu şi
lung şi a proiectelor pe termen mediu şi scurt care derivă din aceste planuri.

•

Contextul actual este favorabil. Strategia trebuie să orienteze eforturile actorilor locali
(publici, privaţi, comunitatea în sine), resursele acestora către un program prioritizat
de intervenţie pe termen scurt şi mediu, pe baza unor viziuni şi obiective de dezvoltare
pe termen lung.

•

Dezvoltarea locală se va baza pe aceste documente principale:
o Strategia de dezvoltare (diagnoza spaţiului urban, priorităţile şi obiectivele
dezvoltării locale)
o Planul local de acţiune
o Portofoliu de proiecte prioritare.

Pe lângă acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale instituţiilor şi organizaţiilor
locale, va furniza informaţiile necesare sectorului privat şi va implica pe reprezentanţii
acestuia în planificarea dezvoltării economice locale, va asigura fundamentarea solicitărilor de
finanţare pentru proiectele prioritare.
Un aspect crucial al strategiei îl constituie asigurarea bazelor pentru o relaţie nouă cu
localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare presupune construirea
alianţei dintre localităţi pentru a consolida poziţia polului de dezvoltare pe care îl alcătuiesc
acestea. În acest sens primăria şi Consiliul Local Câmpia Turzii împreună cu 10 localităţi din
bazinul hidrografic Arieş au înfiinţat Comunitatea Urbană Arieş (CUA), prima asociaţie din
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România a administraţiilor locale din aria Arieş - Turda – Câmpia Turzii. Realizată după
modelul francez, CUA este o instituţie publică de cooperare intercomunală desemnată de
consiliile membre să realizeze pentru şi în numele lor servicii publice de interes comun.
Comunitatea Urbană Arieş
Comunitatea Urbană Arieş creează şi gestionează servicii, activităţi şi proiecte de interes
comunitar şi asigură surse complementare de finanţare pentru realizarea tuturor obiectivelor, a
proiectelor de infrastructură regională pentru îmbunătăţirea accesabilităţii şi asigurarea
facilităţilor necesare populaţiei:
- Construcţii de drumuri;
- Alimentări cu apă;
- Canalizări, spaţii de epurare, rampe de gunoi;
- Consolidări de maluri;
- Alimentări cu energie electrică;
- Transport în comun;
- Distribuţie gaz metan;
- Servicii către populaţie;
- Adaptarea învăţământului la nevoile actuale ale zonei;
- Crearea unui sistem de colectare a fondurilor împreună cu alte organizaţii de profil.
Prin aplicarea unei politici de dezvoltare adecvată pe plan intern şi internaţional, Primăria
Municipiului Câmpia Turzii şi Consiliul Local au încheiat acorduri de înfrăţire cu
municipalităţile: Mohacs (1994) şi Kisber (2006) – Ungaria, Siemianowice Slaskie (2001) –
Franţa, Bayramic (2006) – Turcia, iar în curs de derulare este înfrăţirea cu oraşele Mostoles –
Spania şi Bergen – Norvegia.
În urma protocolului de înfrăţire, municipalitatea din Câmpia Turzii derulează numeroase
activităţi: cooperări în domeniile instituţional, economic, cultural – educaţional şi sportiv,
schimburi de experienţă şi consultanţă în administraţie publică, parteneriate pentru
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.
Dezvoltarea şi asumarea rolurilor. Să identifice rolurile pe care şi le poate asuma localitatea în
regiune, categoriile de influenţă, zonele aferente şi modalităţile în care influenţele exercitate
se manifestă; să identifice căile de consolidare a poziţiei în teritoriu, parteneriatele necesare,
proiectele prioritare care decurg de aici.
Dezvoltarea accesibilităţii. Modalităţi de a îmbunătăţi accesibilitatea, conectivitatea la polii de
dezvoltare regionali şi naţionali, la resurse, la pieţele de desfacere, la cunoaştere. Municipiul
Câmpia Turzii trebuie să fie capabilă de o prezenţă teritorială mai activă.
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Un mediu curat, atrăgător. Municipiul Câmpia Turzii are nevoie de un mediu curat, de
calitate, prietenos, atrăgător pentru comunitate, vizitatori, investitori, cu mijloacele şi
resursele disponibile. Comunitatea are nevoie să devină partener activ în protejarea/
conservarea resurselor astfel încât să asigure condiţiile pentru o înaltă calitate a vieţii
comunităţii locale, pentru dezvoltarea durabilă.
Un spaţiu armonios.
Aspectul localităţii depinde de:
•
•

elaborarea unui plan armonios de dezvoltare şi a regulamentelor de construire
ferme,
conştientizarea comunităţii asupra modului în care acestea contribuie la ridicarea
valorii terenurilor şi proprietăţilor.

Planificarea dezvoltării locale, aşa ca pretutindeni în lumea civilizată, trebuie să fie un proces
transparent, asumat de întreaga comunitate şi controlat pe baza acestei asumări prin planurile
de urbanism.
Dezvoltare economică şi echitate. Municipiul Câmpia Turzii doreşte să identifice căile prin
care să asigure condiţii de viaţă rezonabile pentru toate categoriile de populaţie, să sprijine
dezvoltarea locală prin asigurarea serviciilor care să facă din localitate un loc iubit de
locuitorii actuali şi dorit pentru tineri, pentru vizitatorii care trec, pentru investitorii în căutare
de amplasamente. Este nevoie de asigurarea condiţiilor care să-i facă pe tineri să se
restabilească în localitate, să-şi facă familii şi să dorească să evolueze în acest mediu.
Este necesară diversificarea activităţilor economice şi explorarea punctelor tari şi a
oportunităţilor pentru localitate, în acest sens. Primăria şi partenerii instituţionali publici
doresc să îşi unească resursele şi energiile în scopul facilitării dezvoltării economice locale:
asigurarea de servicii de calitate, terenuri pentru dezvoltare, planuri de dezvoltare
transparente, parteneriate locale şi angajarea comunităţii, deschiderea actorilor locali.
Parteneriate teritoriale pentru dezvoltare. Localitatea nu poate şi nu intenţionează să se
dezvolte în izolare; limitele administrative nu definesc decât atribuţii administrative. În
prezent, procesele de dezvoltare şi cele de involuţie, mişcarea populaţiei de la sat la oraş şi
invers, dezvoltarea economică şi sărăcia, problemele şi avantajele de mediu, fluxurile de
marfă, persoane, capitaluri, trec peste hotarele administrative şi preaşează autorităţile locale la
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o nouă altitudine. Oraşele cooperează cu comunele din jur, regiunile cooperează între ele,
ţările conlucrează şi se aliază pentru rezolvarea problemelor comune, utilizează resurse
variate pentru scopuri comune de dezvoltare. Localitatea Câmpia Turzii invită localităţile din
jur ca observatori şi parteneri în procesul de implementare a strategiei, pentru a ‘acorda’
împreună instrumentele în domeniile de interes comun, fie ele probleme, fie proiecte de
dezvoltare.
Deschiderea şi creativitatea pentru performanţă. Dezvoltarea este un proces viu; dinamica
proceselor presupune o deschidere constantă la schimbare, o adaptare continuă la condiţii noi
şi dezvoltarea creativităţii şi deschiderii la parteneriat în abordarea continuă a schimbării.
Strategia va fi un document viu, subiect de consultare şi adaptabilă nevoilor comunităţii, pe
care primăria să-l poată gestiona potrivit acestora.
Rolul localităţii. La nivelul comunităţilor locale actuale, în condiţiile globalizării şi revoluţiei
informatice, se identifică următoarele probleme:
¾ Închiderea mai multor întreprinderi şi apariţia unor noi tipuri de servicii
¾ Schimbări în structura consumului şi a modalităţilor de petrecere a timpului liber
¾ Creşterea traficului şi poluarea mediului înconjurător
¾ Creşterea numărului de imigranţi
¾ Creşterea inegalităţilor sociale
¾ Creşterea infracţionalităţii în zonele periferice ale localităţilor
¾ Creşterea numărului de consumatori de droguri şi a bolilor.
Creşterea rolului localităţilor şi regiunilor în viaţa economică, socială şi culturală a Europei
conferă acestora o importanţă deosebită în cadrul mecanismelor noii guvernări europene. În
acelaşi timp, localităţile sunt unităţi administrative în care autoritatea se manifestă la limita
proximă faţă de cetăţean.
În cadrul schimbării instituţionale, Comisia Europeană consideră importante următoarele
măsuri:
¾ Realizarea unei cooperări de fond între asociaţiile localităţilor şi Comitetul
Regiunilor, care să permită participarea acestora în dezbateri, la elaborarea
documentelor şi formularea de „opinii”
¾ Implicare mai largă a localităţilor în lucrările Parlamentului European
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¾ Localităţile şi asociaţiile acestora vor fi invitate să ia parte la Comitetele
Consultative şi reuniuni ale experţilor
¾ Localităţile trebuie să aibă un contact direct cu fiecare compartiment al Comisiei
în probleme de interes local.
Localităţile şi cetăţenii devin co-participanţi în deciziile politice ale UE prin aceste direcţii de
acţiune. Noul tip de guvernare, la începutul mileniului trei, poate fi considerat o expresie a
interesului cetăţenilor UE, fundamentat pe valorile libertăţii, egalităţii şi solidarităţii.
Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale. În vederea alegerii alternativei
strategice optime, s-au analizat patru categorii de acţiune strategică, după cum urmează:
•

Strategii de tip SO, care utilizează toate avantajele zonei, pentru a profita la maxim de
oportunităţile mediilor exterioare;

•

Strategii de tip WO, care depăşesc slăbiciunile (dezavantajele) zonei, pentru a utiliza
la maxim oportunităţile mediilor exterioare;

•

Strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei pentru a evita/minimiza
ameninţările (pericolele) mediilor exterioare;

•

Strategii de tip WT, care minimizează slăbiciunile (dezavantajele) zonei şi
evită/minimizează ameninţările (pericolele) mediilor exterioare.

Analizele comparative au condus la decizia elaborării strategiei de dezvoltare a localităţii, ca
strategie de tip SO, care să răspundă, la cel mai înalt nivel posibil, criteriilor de performanţă,
sinergie-complementaritate, eficienţă, fezabilitate şi impact. Strategia elaborată răspunde la
întrebarea "Cum ajungem acolo?".
S-a procedat, totodată, la estimarea bugetelor strategice şi la definirea criteriilor de decizie,
care să permită prioritizări de realizare a măsurilor de dezvoltare.
Judeţul Cluj
Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său
economic este dat de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea
sectoarelor. Importantă este şi poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită
aşezării sale favorabile, la intersecţia rutelor comerciale importante care leagă Europa
Centrală de zona Balcanilor.
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Judeţul Cluj este situat în inima provinciei istorice Transilvania, în zona central-vestică a
României, având graniţe cu judeţele Bihor, Sălaj, Maramureş, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Mureş.
Suprafaţa judeţului este de 6.674 kmp, reprezentând 2,8% din suprafaţa României, cu o
populaţie totală de 726.790 locuitori.
Judeţul Cluj cuprinde cinci municipii: Cluj - Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla, un
oraş - Huedin, 75 comune şi 420 de sate. La 1 iulie 2003, judeţul Cluj avea o populaţie stabilă
de 684.383 locuitori. Care raportată la suprafaţa teritoriului, dă o densitate de 102,5
locuitori/km2.
Din totalul populaţiei judeţului, 453.722 locuitori trăiesc în mediul urban, gradul de
urbanizare demografică fiind de 66,3 %, ceea ce înseamnă că la fiecare trei persoane, două
locuiesc în municipii sau oraşe.
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Municipiul Câmpia Turzii este situat din punct de vedere geografic în partea de sud-est a
judeţului Cluj. Localitatea poartă această denumire ca urmare a unificării în anul 1925 a celor
două părţi a localităţii, respectiv GHIRIS-ARIES şi GHIRIS-SÎNCRAI.
Suprafaţa administrativ-teritorială a localităţii Câmpia Turzii este de 2.378,28 ha, din aceasta
intravilanul reprezintă 702,49 ha, iar suprafaţa agricolă este de 1474,67 ha.
Din punct de vedere comunitar atestarea primei colectivităţi pe teritoriul actualului municipiu
Câmpia Turzii datează din anul 1219 şi se reflectă într-un document redactat de cancelaria
regală privitor la satul Sâncrai.
Municipiul Câmpia Turzii are şi 2 posturi de radio local, respectiv RADIO STAR şi
NAŢIONAL FM, iar ca post local de televiziune prin cablu este ASTRAL TELECOM.
Sub aspectul reţelelor stradale la nivelul municipiului există două categorii:
•

Şoseaua naţională DN15-E60 cu o lungime de 6,2 km, care traversează municipiul
Câmpia Turzii şi asigură legătura cu Turda - Cluj şi Luna - Târgu Mureş,

•

Municipiul are 133 de străzi din care 26 sunt asfaltate,

•

Reţeaua stradală urbană care cuprinde un număr de 133 de străzi cu o lungime totală
de 44 km,

•

Reţeaua de apă potabilă este de 48,7 km, din care modernizată 28 km, iar reţeaua de
canalizare 47,1 km,

•

Reţeaua de distribuţie a gazului metan este de 54,9 km,

•

Câmpia Turzii este traversată şi de calea ferată fiind asigurată astfel legătura cu
celelalte oraşe,

Totalitatea căilor de comunicare enumerate aparţin domeniului public.
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FIŞA LOCALITĂŢII
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55357 MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Denumire

1992

1997

2002

2005

1 ECHIPAREA TERITORIULUI
1301 Suprafaţa totală - ha

2378

2378

2378

2378

1302 Locuinţe existente - total nr

9078

9150

9385

9521

1303 Locuinţe în proprietate publică nr

1110

20

447

404

1314 Locuinţe din fondurile private nr

7947

9109

8938

9117

1304 Suprafaţa locuibilă total mp

309000

315513

345633

355058

1315 Suprafaţa locuibilă proprietate publică - mp

1345

11113

9453

1316 Suprafaţa locuibilă fondurile private - mp

-

313232

334520

345605

1305 Lungimea străzilor orăşeneşti-total - km

44

44

44

46

1306 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate 23
– km

28

29

35

1307 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a 46.1
apei potabile – km

48.7

48.7

48.7

1308 Lungimea simplă a reţelei de canalizare – 47.1
km

47.1

47.1

51.5

1309 Lungimea simplă a conductelor de 53.6
distribuţie a gazelor - km.

54.9

567

57.5

1312 Numărul autobuzelor şi microbuzelor în 5
inventar

-

-

-

2 POPULAŢIA
1401 Populaţia totală - la 1 .VII.(stabilă)

30013

29936

27933

26900

1402 Populaţia la 1.VII. - femei

15007

14936

14204

13681

1403 Populaţia cu domiciliul în localitate la 29862
1.VII

30448

28095

27269

1404 Născuţi vii

364

356

225

276

1405 Decedaţi – total

261

289

272

302

1406 Decedaţi sub un an

5

4

3

5

1407 Stabiliri de domiciliu în localitate

407

463

337

262
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1408 Plecări cu domiciliul din localitate

329

395

415

452

1410 Stabiliri de reşedinţă în localitate la 31 XII -

496

249

100

1411 Plecări cu reşedinţă din localitate la 31 .XII

1008

429

245

14920

12728

10105

10078

746

473

132

89

10521

9478

7359

7303

10347

9032

6898

6881

446

461

422

534

422

257

344

313

626

467

495

716

351

406

431

28

32

38

54

68

102

160

105

569

532

446

390

371

388

326

420

3 FORŢA DE MUNCĂ
1500 Salariaţi - total - nr mediu Persoane
1514 Număr mediu salariaţi în
agricultură - persoane
1502 Număr mediu salariaţi în
industrie - total – persoane
1516 Număr mediu salariaţi în
industria prelucrătoare persoane
1517 Număr mediu salariaţi în energie electrică 174
şi termică, gaze si apă-pers
1518 Număr mediu salariaţi în
construcţii – persoane
1519 Număr mediu salariaţi în comerţ persoane
1520 Număr mediu salariaţi în transport,
depozitare, poştă, comunicaţii-pers
1521 Număr mediu salariaţi în activ financiare,
bancare şi de asig-pers
1522 Număr mediu salariaţi în
administraţie publică - persoane
1523 Număr mediu salariaţi în
învăţământ - persoane
1524 Număr mediu salariaţi în sănătate şi
asistenţă socială - persoane
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1510 Muncitori - total - număr mediu -

10471

-

-

-

2101 Unităţi de învăţământ - total număr

19

20

14

9

2102 Grădiniţe de copii - număr

8

9

8

4

2103 Şcoli din învăţământul primar şi

6

6

4

3

2

2

2

2

2104 Şcoli profesionale, complementare sau de 1
ucenici - număr

1

-

-

2105 Şcoli tehnice de maiştri – număr

1

1

-

-

2126 Şcoli postliceale - număr

1

1

-

-

2108 Copii înscrişi în grădiniţe -

1172

1007

920

829

2109 Elevi înscrişi - total - persoane

6092

5812

4697

3903

2110 Elevi înscrişi în învăţământ primar

3868

3781

3011

2271

-

2009

1263

1032

-

1772

1748

1239

970

936

985

1027

988

660

549

541

176

204

95

-

90

231

57

64

Persoane
4 INVĂŢĂMÂNT

gimnazial - număr
2106 Licee - număr

Persoane

şi gimnazial-persoane
2132 Elevi înscrişi în învăţământ primar
- persoane
2133 Elevi înscrişi în învăţământ
gimnazial – persoane
2111 Elevi înscrişi în învăţământ liceal persoane
2112 Elevi înscrişi în învăţământ profesional,
compl, ucenici - pers
2113 Elevi înscrişi în învăţământ tehnic
de maiştri – persoane
2127 Elevi înscrişi în învăţământ
postliceal – persoane
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2115 Personal didactic total -

393

420

341

301

56

54

48

42

245

201

194

148

-

97

69

53

-

104

125

95

92

165

95

109

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

2

125

127

127

124

2123 Laboratoare şcolare – număr

21

23

21

20

2124 Ateliere şcolare – număr

21

18

17

14

2203 Cinematografe şi instalaţii cinematografice 1
- total – număr

-

-

-

2204 Cinematografe cu bandă normala – număr 1

-

-

-

2207 Biblioteci - total – număr

7

11

11

8

2208 Biblioteci publice – număr

-

-

-

1

2209 Abonamente la radio – număr

3295

6513

4767

7586

persoane
2116 Personal didactic în învăţământ
preşcolar – persoane
2117 Personal didactic în învăţământ primar
şi gimnazial - persoane
2136 Personal didactic în învăţământ
primar – persoane
2137 Personal didactic în învăţământ
gimnazial – persoane
2118 Personal didactic în învăţământ
liceal – persoane
2119 Personal didactic în învăţământ
profesional, compl, ucenici - pers
2120 Personal didactic în învăţământ
tehnic de maiştri – persoane
2128 Personal didactic în învăţământ
postliceal – persoane
2122 Săli de clasă şi cabinete şcolare
- număr

5 CULTURĂ ŞI ARTĂ
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2210 Abonamente la televiziune – număr

4880

2927

2337

7854

2301 Paturi de asistenţă medicală – număr

230

-

-

-

2302 Paturi în spitale - sector public – număr

230

185

173

125

2309 Paturi în creşe - sector public – număr

-

60

-

-

2303 Medici - sector public – persoane

47

45

31

46

2354 din total: Medici de familie - sector

-

-

-

12

2312 Medici - sector privat – persoane

-

-

7

4

2305 Stomatologi sector public – persoane

-

4

3

3

2315 Stomatologi sector privat – persoane

-

-

4

5

2313 Farmacişti - sector public – persoane

-

5

3

2

2314 Farmacişti - sector privat – persoane

-

3

5

10

2304 Personal mediu sanitar sector

187

146

118

161

-

-

3

19

2326 Spitale - sector public – număr

-

1

1

1

2328 Dispensare medicale – sector

-

8

1

1

-

3

-

-

2330 Policlinici - sector public – număr

-

1

-

-

2343 Cabinete medicale şcolare -

-

-

-

1

-

-

-

12

2334 Creşe - sector public – număr

-

1

-

-

2335 Farmacii - sector public – număr

-

1

1

1

6 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

public – persoane

public – persoane
2339 Personal sanitar mediu sector
privat – persoane

public – număr
2329 Dispensare medicale teritoriale sector public – număr

sector public
2344 Cabinete medicale individuale sector public
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2321 Farmacii - sector privat – număr

-

3

5

7

2317 Cabinete medicale - sector privat

-

5

7

-

-

2

4

5

-

-

-

1

2346 Cabinete stomatologice individuale - sector public

-

-

3

2320 Laboratoare de tehnică dentară -

-

-

7

6

-

-

-

9

-

-

-

2

2355 Centre medicale - sector privat

-

-

-

1

2361 Cabinete medicale de medicină

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1805 Numărul gospodăriilor populaţiei

3400

-

-

-

1807 Suprafaţa agricolă după modul

1687

1504

1688

1688

1808 Suprafaţa arabilă – ha

1317

1248

1254

1254

1809 Suprafaţa - livezi şi pepiniere

3

-

3

3

309

245

372

372

- număr
2318 Cabinete stomatologice sector
privat – număr
2350 Ambulatorii de spital – sector public

sector privat – număr
2352 Cabinete medicale de
specialitate individ. - sect. public
2358 Cabinete medicale de
specialitate - sector privat

generală - sector privat
7 AGRICULTURA
1801 Societăţi comerciale agricole de
stat – număr
1803 Societăţi comerciale pentru
mecanizarea agriculturii – număr

de folosinţa – ha

pomicole – ha
1811 Suprafaţa – păşuni – ha
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1812 Suprafaţa - fineţe – ha

58

11

59

59

1813 Suprafaţa cultivată cu grâu şi

169

185

245

-

266

833

596

-

743

424

334

-

1180

1893

1129

-

1822 Suprafaţa cultivată cu cartofi – ha

36

44

22

-

1824 Producţia totală de cartofi – tone

130

800

407

-

1826 Suprafaţa cultivată cu floarea

-

-

108

-

-

-

232

-

87

170

122

-

1160

4400

4666

-

1834 Suprafaţa cultivată cu legume – ha

135

86

64

-

1836 Producţia totală la legume – tone

2260

1424

909

-

1838 Producţia de struguri total – tone

300

-

-

-

1840 Producţia de fructe - total – tone

120

-

610

-

1842 Bovine - total - la sfârşitul anului -

264

325

365

-

264

325

365

-

3500

5200

1790

-

secară – ha
1815 Producţia totală de grâu şi secară
- tone
1817 Suprafaţa cultivată cu porumb
boabe – ha
1819 Producţia totală la porumb boabe
- tone

soarelui – ha
1828 Producţia totală la floarea
soarelui – tone
1830 Suprafaţa cultivată cu sfeclă de
zahăr – ha
1832 Producţia totală la sfecla de
zahăr – tone

capete
1844 Bovine în gospodăriile populaţiei
- la sfârşitul anului
1845 Porcine - total - la sfârşitul anului
- capete
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1847 Porcine în gospodăriile populaţiei

3500

5200

1790

-

4334

1900

1900

-

1865 Ovine în gospodăriile populaţiei – capete - 4334
la sfârşitul anului

1900

1900

-

1852 Pasări - total - la sfârşitul anului – capete

17200

21000

17785

-

1854 Pasări în gospodăriile populaţiei - la 17200
sfârşitul anului

21000

17785

-

1855 Producţia de carne (sacrificări) - total - 609
tone gr. vie

312

406

-

1856 Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă - total 5605
hl.fizic

7600

8740

-

1857 Producţia de lână - kg fizic

8587

3400

3960

-

1858 Producţia de ouă - mii buc.

255

3330

2004

-

-

-

-

3

-

-

-

1623 Întreprinderi în industria publică (de stat) – 2
număr

-

-

-

1603 Întreprinderi în industria cooperatistă – 1
număr

-

-

-

1604 Producţia industrială - total mii lei

-

-

-

1606 Producţia în industria cooperatistă - mii lei 80062

-

-

-

1609 Producţia în ramura metalurgie feroasă 21533821
(inclusiv extr.miner.fer.) - mii lei

-

-

-

1614 Producţia în ramura materiale de 470134
construcţii - mii lei

-

-

-

1615 Producţia în ramura exploatarea şi 358
prelucrarea lemnului - mii lei

-

-

-

- la sfârşitul anului
1864 Ovine – total - la sfârşitul anului – capete

1863 Societăţi comerciale şi societăţi agricole 3
private – număr
8 INDUSTRIE
1601 Întreprinderi industriale - total – număr

22241622

1625 Producţia în industria publică (de stat) - 22161560
mii lei
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1617 Producţia în ramura sticlă, porţelan şi 2300
faianţă - mii lei

-

-

—

1618 Producţia în ramura textilă - mii lei

1959

-

-

-

1619 Producţia în ramura confecţii - mii lei

15324

-

-

-

1620 Producţia în ramura pielărie, blănărie şi 44358
încălţăminte - mii lei

-

-

-

1621 Producţia în ramura alimentară - mii lei

140147

-

-

-

1628 Producţia în industria alimentară, a 140147
băuturilor şi tutunului - mii lei

-

-

-

1629 Producţia în industria textilă şi a 17283
produselor textile, confecţiilor - mii lei

-

-

-

1630 Producţia în industria pielăriei şi 44358
încălţămintei - mii lei

-

-

-

1637 Producţia în industria metalurgică - mii lei 21005256

-

-

-

1640 Producţia în industria de echipamente 528565
electrice şi optice - mii lei

-

-

-

1643 Producţia în activitatea energie electrică şi 33221
termică, gaze şi apă - mii lei

-

-

-

1631 Producţia în industria de prelucrare a 358
lemnului (excl. industria mobilei) - mii lei
1636 Producţia în industria altor produse din 472434
minerale nemetalice - mii lei

9 INVESTIŢII - CONSTRUCŢII
1701 Investiţii realizate - total - mii lei

877902

1703 Investiţii în agricultură - mii lei

72776

1704 Locuinţe terminate - total - nr

85

3

37

27

1705 Locuinţe terminate din fondurile publice – 76
număr

-

15

-

1718 Locuinţe terminate din fonduri private – număr

3

22

27

fondurile 9

3

22

27

1706 Locuinţe terminate
populaţiei – număr

22

din
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1709 Investiţii în industria
prelucrătoare - mii lei

397717

-

-

-

1710 Investiţii în activ, energia electrică şi 314212
termică, gaze şi apă - mii iei

-

-

-

1711 Investiţii în construcţii - mii lei

-

-

-

1713 Investiţii în activ, transport, depozitare şi 5997
comunicaţii - mii lei

-

-

-

1714 Investiţii în activităţi financiare, bancare şi 117
de asigurări - mii lei

-

-

-

1715 Investiţii în adm. publică şi apărare, asist, 1903
socială obligatorie - mii lei

-

-

-

1717 Investiţii în activ, sănătate şi asistenţă 9538
socială - mii lei

-

-

-

3

3

-

2807

3253

3502

1901 Unităţi comerciale cu amănuntul - total – 75
număr

-

-

-

1902 Magazine alimentare - număr

30

-

-

-

1903 Magazine nealimentare - număr

24

-

-

-

1905 Magazine mixte - număr

3

-

-

-

1913 Magazine de mic-gros - număr

1

-

-

-

1914 Chioşcuri - număr

5

-

-

-

1907 Vânzări de mărfuri cu amănuntul - total - 1990687
mii lei

-

-

-

1908 Vânzări de mărfuri alimentare - mii lei

-

-

-

19174

1712 Investiţii în activ, comerţ cu ridicata şi 39611
amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehic.,
motocicletelor şi a bunurilor pers. şi casnice mii lei

10 POSTA ŞI TELECOMUNICAŢII
2001 Unităţi PTTR - total - număr

21

2002 Abonamente telefonice (telefonie fixă) – 1914
număr
11 COMERŢ

23

925576
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1910 Vânzări de mărfuri nealimentare - mii lei

1065111

-

-

-

2401 Unităţi de cazare (total) număr

-

-

-

1

2402 Locuri în unităţi de cazare - (total) număr

-

-

-

15

12 TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT
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CAPITOLUL 1
DESCRIERE GENERALĂ

Suprafaţa totală: 2.378,28 hectare.
Populaţia stabilă: 30.000 locuitori.
Cartiere
Teritoriul localităţii este împărţit în şase cartiere: zona centrală, cartier Şarât, cartier sud-est (blocuri),
cartier Sâncrai, cartier Insula, cartier Lut.
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Olanda
PUTTEN
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S

Polonia
SIE
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WICE
Franta
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A SALVETA
AT
SA
AINT-GILL
LES

Turcia
B
BAYRAMIC
C

Ungaria
KISBER

Altitudinea
Vatra municipiului
m
i sa afla la o altitudine de 300-305
5 m, pe teraasa 1, niveluul1 (cu înălţţimea de
2-6m) si nivelul2 (ccu înălţimeaa de 10-12m
m) a Văii Arrieşului.
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1.1. Situaţia socio-economică a municipiului
Strategia are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de dezvoltare urbană al
zonei.
Centrul Zonal de Afaceri
Centrul Zonal de Afaceri Câmpia Turzii urmăreşte crearea unui mediu favorabil afacerilor
private mici şi mijlocii, satisfacerea necesităţilor specifice activităţii întreprinderilor private
mici şi mijlocii, a întreprinzătorilor independenţi; elaborarea strategiei şi a programelor
sectoriale de dezvoltare economică şi înglobarea acestora în strategia naţionala de dezvoltare
pe termen mediu şi lung.
Centrul are în vedere:
¾ crearea unei baze de date la nivelul municipiului Câmpia Turzii care să cuprindă firme
româneşti interesate în relaţii de afaceri cu firme din ţări ale UE.
¾ Iniţierea şi pregătirea unui sistem de perfecţionare managerială;
¾ Stabilirea de contacte cu oamenii de afaceri români şi străini;
¾ Facilitarea înfiinţării de noi locuri de muncă.

Agricultura
Din punct de vedere geografic localitatea este aşezată într-o zonă foarte favorabilă culturii
cerealelor.

Deţinem o suprafaţă de 1.344 ha teren arabil, din care 1.183 ha se lucrează sub formă
asociativă iar restul se regăseşte la gospodăriile populaţiei care lucrează individual,
predominând culturile de legume şi zarzavat.
Exista 3 mari asociaţii agricole cu personalitate juridică şi o asociaţie familială care încearcă
să ţină pasul cu profesionalismul şi experienţa asociaţiilor.
Structura culturilor în anul agricol 2001-2002 a fost: grâu toamna 401 ha, grâu primăvara 26
ha, porumb 309 ha, sfecla 119 ha, fasole + soia 76 ha.
Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv vor fi atinse prin:
•
•

28

valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, prin
achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how;
inovarea proceselor de producţie şi a produselor;
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•
•
•

adoptarea standardelor internaţionale şi certificarea sistemelor de management
(de calitate, de mediu etc);
accesul pe noi pieţe;
promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului
şi îmbunătăţirea competitivităţii la nivel judeţean.

Activităţi specifice:
¾ Producţie
¾ Construcţii
¾ Comerţ
¾ Prestări servicii
¾ Tâmplărie
¾ Creşterea animalelor
¾ Cultivarea plantelor
¾ Turism
¾ Transporturi.

Capacitatea de dezvoltare a municipiului este determinată de:
¾ Existenţa drumului european E 60, drum care asigură legătura cu
celelalte localităţi din ţară şi străinătate
¾ Dezvoltarea zonelor industriale
¾ Dezvoltarea zonelor comerciale
¾ Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
¾ Valorificarea potenţialului turistic

1.2. Factori ai potenţialului economic local
1.2.1. Resurse natural
1.2.1.1 Resurse naturale de suprafaţă
Terenul localităţii Câmpia Turzii se prezintă astfel:
Teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii, conform cadastru funciar 1990,
măsoară o suprafaţa de 2378,28 ha, cu următoarele utilizări:
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Municipiul Câmpia Turzii
Suprafaţa (ha) %

%

%
jud. Cluj

România

din teritoriul
adm.
Suprafaţa agricola

1685,79

70,88

64

62

Fond forestier

7,33

0,31

23

28

Alte terenuri

685,16

28,81

13

10

Dacă la ponderea suprafeţei agricole situaţia se prezintă peste media la nivel judeţean şi
naţional, suprafaţa fondului forestier deţine ponderi mult mai mici, iar "alte terenuri" deţin
ponderi mult mai mari decât situaţia la nivel judeţean şi de ţară.

Structura terenului agricol - conf. Fişa localităţii 2002:
Folosinţa

%

Suprafaţa
(ha)

%

din total

din total

agricol

teritoriu adm.

Arabil

1254

74,29

52,73

Păşuni

372

22,04

15,64

Fânete

59

3,49

2,48

Livezi

3

0,18

0,13

1688

100,00

70,98

Total agricol

t/ha
40,00

25,88

18,18

16,56

-

38,24

18,50

14,20

203,33

1992
1997

4,50

4,46

-

2002

2,43

3,38

2,15

30

Fructe

t/ha
16,74

t/ha
1,59

Legume

t/ha
3,61

t/ha
1,57

Anul

Cartofi

Sfeclă de
zahăr
t/ha
13,33

Porumb

t/ha

Grâu/
Secară

Floarea
soarelui

Evoluţia producţiei vegetale - conf. Fişa localităţii
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1.2.1.2 Resurse naturale ale subsolului
Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie la
ridicarea potenţialului economic al localităţii.
Geologia
Culoarul Arieşului Inferior, sectorul cuprins între unitatea montană, spre amonte (Moldoveneşti) şi
confluenţa cu Mureşul (Gura Arieşului) spre aval, are configuraţia unui arc cu convexitatea generală spre
nord. Faţă de râul care îl drenează, manifestă o asimetrie clară cu partea stângă mai îngustă şi latura
dreaptă mai largă. Asimetria, cât şi morfologia versanţilor, mai abrupt cel stâng, marcat pe o bună parte
de cueste (cu deosebire sectorul Viişoara-Hădăreni) şi mai domol cel drept, se datorează structurii
geologice, înclinării straturilor în direcţie N-NE; se realizează astfel un versant discordant (stângul) şi
altul concordant (dreptul).
Formaţiunile geologice
Sub aspectul alcătuirii geologice se remarcă o structură relativ simplă; întreaga regiune este constituită
din formaţiuni sedimentare aparţinătoare Badenianului, Sarmaţianului şi Cuaternarului. Numai în
amonte culoarul este închis de magmatite "ofiolitice" de vârstă mezozoică. Prezentăm în continuare o
succintă descriere a formaţiunilor geologice, care corelate cu condiţiile geografico-fizice şi antropice
reflectă structura (componenta) economică a regiunii.
Sarmaţianul.
Depozitele sarmaţiene au cea mai mare dezvoltare în regiune, atât pe dreapta cât şi pe stânga Arieşului.
Sub aspect morfologic realizează un relief colinar marcat de culmi ce nu depăşesc 400 m.
Litologic, depozitele sarmaţiene sunt reprezentate preponderent prin argile carbonatice şi intercalaţii de
nisipuri, pe alocuri nivele de gresii slab cimentate şi concreţiuni gresoase (trovanţi). În cadrul
Sarmaţianului, hărţile geologice (foaia 1:200.000, editată de Institutul Geologig al României) delimitează
Buglovian (termen de tranziţie între Badenian şi Sarmaţian) şi Volhinian, Bessarabian inferior,
reprezentând partea inferioară a sarmaţianului. în cuprinsul depozitelor pelitice sarmaţiene s-au descris
mai multe puncte fosilifere cu lametibranhiate (Abra şi Ervilia etc.) şi gasteropode.
Acestea conţin rareori intercalaţii de tufuri vulcanice. Cel mai important orizont de tuf vulcanic din
regiune este denumit tuful de Hădăreni, foarte bine reprezentat în Dealul Brâul Alb de la Hădăreni. Sub
aspect petrografic, tuful are o compoziţie dacitică şi se încadrează în Volhinianul inferior (Sarmaţianul
bazai) (Mârza, Meszaros, 1991).
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Cuaternarul.
Formaţiunile geologice ce alcătuiesc Culoarul Inferior al Arieşului sunt de dată recentă şi aparţin
cuaternarului în cadrul căruia se separă depozite pleistocene (Cuaternarul inferior) şi holocene
(Cuaternarul superior).
Pleoistocenul
Apare sub forma unei fâşii continui dezvoltate (5-8 km lăţime) în dreapta Arieşului şi sub formă de
petice pe interfluvii, versantul stâng al văii, între Turda şi Viişoara, cu dezvoltarea maximă la nord de
fosta localitate Poiana, actualmente cartier al municipiului Turda. în cadrul unor sectoare ale
formaţiunilor pleistocene se evidenţiază terasele Arieşului.
Sub aspect litologic depozitele pleistocene sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri, reprezentând galeţi de
şisturi cristaline (micaşisturi, gnaise, amftbolite, cuarţite (rar calcare cristaline etc), graniţe, pegmatite (din
masivul Muntele Mare), roci "ofiolitice" şi accidental galeţi de granodiorite şi andezrte banatitice. La
suprafaţa depozitelor pleistocene sunt situate unele localităţi precum Plăieşti, Bogata, Luna, Luncani,
Gligoreşti etc.
Formaţiunile holocene
Realizează lunca majoră (1-5 km lăţime) şi minoră a Arieşului şi sunt constituite tot din pietrişuri şi
nisipuri asemănătoare petrografic cu cele pleistocene. în cadrul formaţiunilor holocene sunt amplasate
localităţile corespunzătoare reliefului de cea mai joasă treaptă (Corneşti, Mihai Viteazul, partea sudică a
municipiului Turda), Câmpia Turzii, Hădăreni etc.
Aspecte tectonice
Formaţiunile geologice miocene din regiune sunt angajate, în principal, în două fenomene tectonice
importante: fenomenul de cutare şi de diapirism al sării. Regiunea este traversată în sens meridional de
anticlinale şi sinclinale cu o lăţime relativ redusă (cca. 5 km) şi paralele între ele, reliefate în unele
aflonimente (Pfăieşti, versantul stâng al văii Arieşului din sectorul Moldoveneşti etc.)
Dezvoltarea modestă a structurilor anticlinale şi sinclinale se repercutează slab asupra reliefului.
Fenomenul diapirismului din regiune, integrat aliniamentului (S-N) Ocna Mureş - Turda - Cojocna se
evidenţiază, după cum s-a menţionat, în sectorul Turda, unde poziţia iniţială a straturilor geologice,
badeniene - sarmaţiene este puternic deranjată de ascensiunea sării spre suprafaţă.
Potenţialul reliefului
De-a lungul Arieşului Inferior, adâncit treptat în formaţiuni miocene şi pannoniene, a rezultat un culoar
(depresiune) foarte bine pus în evidenţă, extins de la Moldoveneşti până la vărsarea în râul Mureş.
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Funcţia de culoar este definită printr-o serie de particularităţi ale peisajului. în relief se remarcă atenuarea
abrupturilor de contact, prin prezenţa unei trene de glacisuri pietmontane, trasate de Arieş şi fragmentate
de către văile secundare. Acestea au generat conuri de depunere relativ plane, ferite de inundaţii.
În profil transversal sunt prezente treptele clasice unităţilor din această categorie: lunca, terasele şi fâşia
colinară, bine dezvoltate pe dreapta râului, în timp ce pe stânga, lunca şi terasele au avut condiţii mai
modeste de formare, direct sau deasupra acestora ridicându-se evidente abrupturi de cueste, situate la
180-200 m peste nivelul luncii.
Treapa teraselor (şase pe Arieş) se prezintă sub forma unei fâşii continuie, pe dreapta, începând de la
Moldoveneşti, caracterizându-se printr-o dezvoltare deosebită, începând cu cea de 3-6 m şi încheindu-se
cu terasa de 65-70 m. în cadrul teraselor, remarcabil este nivelul al treilea, cunoscut sub numele de terasa
Bădeni-Călăraşi (18-20 m), care se prezintă sub forma unui pod foarte extins pe întreaga ramă nordică şi
nord-estică a Podişului Măhăceni, fapt care a şi permis amplasarea aeroportului de la Luna.
Pe stânga Arieşului, urmare a evidentului aprupt de ia marginea sud-vestică a Câmpiei Transilvaniei,
terasele sunt mai modest reprezentate, o anumită extindere fiind menţionată la Turda, pentru terasa de
65-70 m, despre care se afirmă că este deformată de către diapirul din zonă.
De la ieşirea Arieşului din defileul Buru-Moldoveneşti şi până la confluenţa lui cu Mureşul, terasele
inferioare se întind aproape neîntrerupt de la vest ta est, în formă de evantai.
Lunca Arieşului, cu altitudine relativă de 2-3 metri, până la 4-6 metri este amplasată în cea mai mare
parte în dreapta, aceasta nefiind însă prea largă, urmare a faptului că albia este relativ adâncită (râul mai
păstrând unele dintre caracteristicile din munte), iar trecerea la prima terasă are loc destul de repede. Spre
aval, în zona de întâlnire a Arieşului cu Mureşul (Gura Arieşului), lunca este mai joasă şi temporar
înmlăştinită, cu pantă slabă de scurgere a apei, fapt care ar impune, pentru o mai bună utilizare a spaţiului
respectiv, realizarea unor lucrări de desecare.
Pe partea stângă a râului apar doar podurile teraselor înalte (75-80 m şi 90-110 m), care sunt fragmentate.
Contactul lor cu lunca se face printr-un abrupt pronunţat, afectat de numeroase procese de eroziune
torenţială.
Aspectul neted al Depresiunii Turda - Câmpia Turzii este trădat de energia redusă a reliefului, precum şi
de frecvenţa crescută a pantelor din categoriile inferioare, sub 5°.
Lunca Arieşului şi terasele inferioare (10-12 m, 20-25 m) de pe partea dreaptă au înclinări mici, de 1-3°.
Pantele cu valori mari, cuprinse între 5-15° sunt caracteristice frunţilor de terase înalte şi versanţilor
văilor afluente de pe stânga Arieşului. Pantele mai mari de 5-15° apar numai la periferia depresiunii, în
zonele de contact cu unităţile învecinate.
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În ceea ce priveşte expoziţia versanţilor, predomină suprafeţele orientate sud-vest şi nord-est, urmate de
suprafeţele cu orientare vest-est şi sud-nord, conform orientării generale a afluenţilor de pe stânga
Arieşului.
În tot cursul său, râul străbate regiuni cu formaţiuni litologige diferite: şisturi cristaline, graniţe şi calcare.
în valea sa epigenetică se pot întâlni însă şi porţiuni cu fliş cretacic, străbătute de roci eruptive neogene
(andezitice). Această eroziune diferenţiată a generat, la contactul rocilor dure (calcare mezozoice şi
ofiolite) ale munţilor Apuseni, cu formaţiunile sedimentare neogene ale Depresiunii Transilvaniei,
formarea acestui culoar depresionar, care se lărgeşte sub formă de pâlnie spre confluenţa cu Mureşul.
Neotectonica este subliniată de prezenţa unor arii de subsidenţă, trădate de convergenţele hidrografice,
aşa cum este cea de la Câmpia Turzii.
Spre estul teritoriului analizat, îşi face simţită prezenţa Câmpia Transilvaniei, care este suprapusă
comunei Viişoara. Prezintă culmile rotunjite şi uniforme, formate din materiale uşor de modelat (marne,
argile, nisipuri). înălţimile mai ridicate sunt martori de eroziune, reprezentate prin petice de nisip şi
gresie, iar spre sud se desfăşoară Podişul Măhăcenilor. Altitudinea medie, din Culoarul Arieşului Inferior
scade treptat, de la ieşirea râului din defileul Buru-Moldoveneşti (unde altitudinea este de 555 m în
Dealul Moldoveneştilor) spre confluenţa Arieşului cu Mureşul, unde altitudinea este de 305 m în
apropriere de satul Luncani.

1.2.1.3. Resurse hidrografice
Reţeaua hidrografică a regiunii studiate este tributară
Arieşului. Caracteristicele principale ale acestei reţele sunt
ramificaţia slabă, deci densitatea scăzută (0,50 km/km2) şi
pantă redusă de scurgere.
Râul Arieş îşi are obârşia în Munţii Bihor, pe versantul nordestic, având izvorul la altitudinea de 1195 m, cam cu circa 8
km în amonte de cătunul Galbena şi străbate Munţii Apuseni
de la vest către est. După ieşirea din defileul de la Buru, Valea
Arieşului se deschide larg, mai ales pe dreapta, unde sunt
extinse mai multe terase, având o pantă de scurgere scăzută,
de 1,86 % între vatra municipiului Turda şi cartierul Poiana şi
de 0,33% între cartierul Poiana şi confluenţa cu Mureşul.
Având direcţia de curgere opusă acestui râu, făcând o cotitură
bruscă la Câmpia Turzii, curgând prin partea de nord şi est a
municipiului, Arieşul îşi schimbă de aici direcţia de la V-E
spre S, S-E, vărsându-se în Mureş lângă localitatea Luncani,
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la Gura Arieşului. Văile sale afluente sunt largi, cu pantă mică de scurgere, slab ramificate, iar în
cuprinsul lor se întâlnesc mlaştini.
Cursul Arieşului poate fi divizat în trei sectoare caracteristice: Arieşul Superior (Arieşul Mare) până la
Câmpeni, Arieşul Mijlociu până la Moldoveneşti şi Arieşul Inferior (de podiş) până la vărsare.
În sectorul culoarului inferior, are caracter subsecvent, cu o accentuată tendinţă de eroziune în malul
stâng, ceea ce imprimă văii un aspect asimetric, manifestat prin extinderea teraselor pe malul drept. Aici
predomină numeric afluenţii de stânga (Valea Hăşdate,Valea Racilor, Valea Sărată, Valea Florilor,
Valea Largă) care au bazinele de recepţie mai extinse. între afluenţii pe dreapta se remarcă Valea Plăteşti
şi Valea Bădeni, care străbat o parte din culoar pornind de la satul Bădeni (care intră în componenţa
comunei Moldoveneşti) şi până în comuna Mihai Viteazu. Afluenţii pe dreapta mai sunt Valea Trăsnită,
care izvorăşte dintr-o zonă cu exces de umiditate pe terasa a IV-a, în nord-estul satului
Bogata, şi se varsă la sud-est de municipiul Câmpia Turzii, în hotarul acestuia către Viişoara, şi pârâul
Racoşa, al cărui izvor se află pe terasa I, în sudul fostei comune Poiana, într-o zonă cu exces de
umiditate, vărsându-se la periferia municipiului, în apropierea cartierului Sâncrai.
Tipul de alimentare a râurilor din Culoarul Arieşului Inferior este pluvial, în timp ce contribuţia subterană
este moderată.
Ca urmare a numărului redus de afluenţi pe care îi primeşte în aval de Turda şi a caracterului
semipermanent al scurgerii acestora, debitul mediu al Arieşului se modifică foarte puţin de la intrarea
acestuia în culoar (22 m3/s) şi până la vărsarea în Mureş (23,1 m3/s).
Prin analogie cu datele de la punctul hidrometric Turda, debitul minim al Arieşului a fost de 2,5 m3/s (în
1953), iar cel mediu este de 22 m3/s. Volumul maxim al scurgerii se înregistrează în aprilie, cu 17% faţă
de debitul mediu, datorită topirii zăpezilor şi precipitaţiilor abundente, având uneori viituri mari, de
exemplu: viiturile de la Turda din martie 1933 (254 m3/s), ianuarie 1941 (475 m3/s), mai 1942 (550
m3/s).A Minimele apar în septembrie, datorită precipitaţiilor reduse,
În perioada viiturilor, Arieşul a inundat primul nivel al terasei de luncă, ridicându-se peste cota terenului,
la înălţimi diferite (exemple: 2,8 m în decembrie 1925; 2,3 m în martie 1940; 2,0 m în iulie 1975). În
aceeaşi perioadă de timp şi afluenţii au provocat inundaţii.
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1.2.2. Infrastructura
1.2.2.1. Infrastructura de transport
Transportul în comun şi legătura cu localităţile învecinate se face cu autobuze care deservesc în egală
măsură Câmpia Turzii, cât şi Turda.
Municipiul nu se bucură de existenţa unui aeroport, dar poate utiliza serviciile:
• aeroportului internaţional Cluj Napoca situat la o distanta 60 km
• aeroportului UM 01969 Câmpia Turzii situat la o distanta de 5 km în satul Luna
Baza Aeriană 71 a fost modernizată în perioada 2005-2006 şi a devenit al doilea aerodrom al forţelor
aeriene române.
Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii asigură:
• serviciul de poliţie aeriană sub comandă NATO;
• serviciul de intervenţie umanitară sub comandă naţională;
• menţinerea integrităţii spaţiului;
• combaterea oricăror acţiuni ilicite în spaţiul aerian naţional;
La nivel judeţean municipiul Câmpia Turzii se relaţionează:
•

pe direcţia NE, prin DJ 150, cu comunele Viişoara, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Frata,
Mociu(DN 16);

•

pe direcţia S, prin DC 62 şi CF 300, cu Călăraşi Gară;

•

pe direcţia N, prin CF 300, cu comunele: Ploscoş, Cojocna, Apahida;
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Teritoriu
administrativ
municipiul
Câmpia Turzii

Autostrada Braşov - Borş
tronson judeţul Cluj
intrare pe teritoriul adm.
ieşire din teritoriul adm.
DN15-E60
Cluj-Napoca - Câmpia Turzii - Târgu Mureş
intrare pe teritoriul adm. - stânga
intrare pe teritoriul adm. - dreapta
indicator intravilan intrare - stânga
indicator intravilan intrare - dreapta
intersecţia cu DJ 150 spre Viişoara
indicator intravilan ieşire
ieşire din teritoriul adm.

poz. km
0 + 380
4 + 485
poz. km
5 + 930
5 + 880
5 + 930
5 + 880
8 + 505
11 +330
11 +330

Legătura între cartierele Insula, Zona centrală, Cart. sud-est şi Sâncrai se realizează în principal pe traseul
str. Laminoriştillor şi, în continuare, str.1 Decembrie (drumul naţional). Cartierul Şarât se leagă de restul
oraşului prin artere care traversează calea ferată, ceea ce poate constitui o dificultate şi o ameninţare (risc
de accidente), trecerile fiind numai la nivel. Micul cartier Lut este situat cel mai excentric, accesul fiind
asigurat prin str. Calea Turzii.

Echipare tehnică - căi de comunicaţie
Denumire

1992

1997

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km

44

44

44

46

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km

23

28

29

35

Lung. simplă a reţelei de distrib. apă potabilă - km

46,1

48,7

48,7

48,7

Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km

47,1

47,1

47,1

51,5

Lungimea simplă a conductelor de distrib. gaz - km.

53,6

54,9

56,7

57,5

5

-

-

-

Numărul autobuzelor şi microbuzelor în inventar

2002 2005

Circulaţia urbană
Reţeaua de circulaţie - caracteristici
Sub aspectul reţelelor stradale la nivelul municipiului există două categorii:
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•
•

drumul naţional DN15-E60 cu o lungime de 6,2 km pe teritoriul localităţii, care traversează
municipiul Câmpia Turzii şi asigură legătura Turda - Cluj şi Luduş - Târgu Mureş
arterele de importanţă mai redusă ca amenajare şi valori de trafic:
o DJ 150: Câmpia Turzii (DN 15) - Viişoara - Frata - Mociu (DN 16);
o DC 62: Câmpia Turzii - Călăraşi Gară

Municipiul are o reţea de străzi cu o lungime totală de 46 km, din care 35 km modernizate.
Se remarcă faptul că străzile modernizate au îmbrăcămintea în stare bună de-a lungul drumului naţional)
şi o bună parte din celelalte, respectiv acceptabilă pentru restul.
În zona centrală, trotuarele au dimensiuni suficiente pentru fluxul pietonal (de-a lungul drumului
naţional) (Fig. a), au îmbrăcăminte din dale sau bituminoasă. Piaţeta din zona Casei de cultură (Fig. b),
amenajată cu oarecare grijă din punct de vedere urbanistic, beneficiază de asemenea de dale pentru
realizarea îmbrăcăminţii pietonalului.
O problemă o prezintă bordurile care sunt de înălţime mică, ceea ce conduce la riscuri de accidente şi o
colectare, respectiv evacuare a apelor pluviale deficiente.
Îmbucurător este faptul că trotuarele au fost dotate cu facilităţi pentru accesul cărucioarelor.
Unele dintre străzi au îmbrăcămintea rutieră în stare precară, creând nu numai disconfort, ci chiar pericol
pentru pietoni, ca şi o imagine de zonă neîngrijită (Fig. g).
În ceea ce priveşte reţeaua secundară de străzi, o mare parte dintre acestea sunt într-o stare precară
datorită faptului că o parte nu prezintă structuri rutiere modeme. Ca urmare, chiar şi străzile pietruite şi o
parte dintre aleile dintre blocuri necesită lucrări de modernizare sau intervenţie pentru aducere la o stare
bună.
Lista străzilor
1 Decembrie 1918

Daciei

Izvorului

Petru Rareş

1 Mai

Decebal

Laminoriştilor

Plopilor

9 Mai

Dobrogeanu Gherea

Liliacului

Porumbelului

Abatorului

Dr. Ion Raţiu

Livezii

Potârnichii

Al Castanilor

Ecaterina Teodoroiu

Liviu Rebreanu

Piaţa Mihai Viteazul

Al Constructorilor

Eroilor

Lucian Blaga

Piaţa Unirii
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Al Duzilor

Fdt Petru Maior

Luncii

Rândunelei

Al Făcliei

Fdt T Vladimirescu

Marin Sorescu

Rapsodiei

Al Vânătorilor

Fdt Traian

Memorandumului

Republicii

Albinei

Florilor

Mierlei

Retezatului

Al. Ioan Cuza

Fluturilor

Mihai Eminescu

Salcâmului

Amurgului

Gării

Mihail Sadoveanu

Samuil Micu

Andrei Mureşanu

George Bariţiu

Mioriţei

Simion Barnuţiu

Ardealului

George Coşbuc

Moţilor

Şiretului

Arieşului

George Enescu

Mureşului

Şoferilor

Aurel Vlaicu

Gheorghe Doja

Necunoscută

Speranţei

Aviatorilor

Gheorghe Lazăr

Negoiului

Ştefan cel Mare

Avram Iancu

Gheorghe Şincai

Nichita Stănescu

Târnavelor

Axente Sever

Grădinilor

Nicolae Bălcescu

Tebea

Baba Novac

Griviţei

Nicolae Grigorescu

Teilor

Băii

Horea

Nicolae Titulescu

Traian

Barbu Delavrancea

Ialomiţei

Nouă

Trandafirilor

Berzei

Iancu Jianu

Octavian Goga

Tudor Vladimirescu

Călăraşilor

Independenţei

Oituz

Vasile Alecsandri

Cărăbuşilor

Intr. Simion Barnuţiu

Oţelarilor

Vasile Goldiş

Cicoarei

Ioan Budai Deleanu

Păcii

Vasile Lucaciu

Ciocârliei

Ion Agârbiceanu

Pârâului

Viitorului

Cloşca

Ion Crearea

Parcului

Vulturului

Crinului

Ion Luca Caragiale

Pavel Dan

Emil Racoviţă

Crişan

Izlazului

Petru Maior

Filimon Sârbu

Trafic
Autovehicule
Dacă pe reţeaua stradală a oraşului traficul are valori moderate, pe traseul diametral suprapus pe DN1 E60 se constată un trafic foarte variat şi cu fluxuri de valori de luat în consideraţie (Anexa 1). Practic, pe
traseul str. Laminoriştilor, str. 1 Decembrie, se desfăşoară circulaţia pe direcţia nord vest-sud est,
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cumulând fluxuri ce provin din cartiere şi traficul de tranzit. Este de remarcat faptul că traseul căii ferate
constituie un obstacol care fragmentează legăturile dintre cartierele situate la vest şi restul oraşului.
Practic, există numai un pasaj denivelat cu calea ferată pe traseul drumului naţional şi o trecere la nivel
către cartierul Blocuri.
Pasajul denivelat are gabarit redus pe lăţime (numai două benzi de circulaţie şi spaţiile de siguranţă
laterale) şi declivităţi considerabile, ceea ce face ca accesul să se facă cu mare atenţie.
În fapt, există treceri de cale ferată pietonale neamenajate, neoficiale, care sunt adevărate pericole pentru
cei care le folosesc.
Restul reţelei de străzi prezintă o circulaţie moderată, mai accentuată în ora de vârf (7,00 - 8,30) fără a fi
neapărat congestionată, care se diminuează ca intensitate către ora prânzului. Se înregistrează din nou
valori ceva mai ridicate după-amiaza (13,00-17,00), fără a se ajunge la valorile de dimineaţă, ca urmare a
faptului că perioada de întoarcere către domiciliu este dispersată pe un interval de timp mai mare. Din
păcate, pe traseul DN 15, în centrul oraşului nu pot fi aplicate restricţii de circulaţie pentru vehiculele
grele de transport marfă deoarece s-ar bloca traficul greu de tranzit.
Compoziţia traficului observată la faţa locului acoperă aproape întreaga gamă de vehicule, fiind de
remarcat biciclete, vehicule mici de transport marfă (autofurgonete), numărul mic de autobuze (din
transportul în comun orăşenesc), diferite tipuri de autovehicule de transport marfă.

Numărul de vehicule în circulaţie în municipiul Câmpia Turzii – 2002
Tip

Nr. mijloace de transport
Persoane fizice

Autoturisme sub 2000 mc

Total

Persoane
juridice

1860

70

1930

46

170

216

3

25

28

Autovehicule sub 12 t

64

137

201

Autovehicule peste 12 t

9

90

99

Tractoare înmatriculate

54

30

84

Motociclete, motorete, scutere

290

10

300

Remorci, semiremorci, rulote

162

98

260

Autoturisme peste 2000 mc
Autobuse, Autocare, Microbuze

Sursa Primărie (Taxe şi impozite)
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Număru
ul de vehiculle în circulaţţie în municipiul Câmpiia Turzii – 2007
2
Tiip

Nr. mijloaace de transpoort
Persoane fizzice

Autoturiisme sub 20000 mc

Tottal

Perrsoane
juri
ridice

3202
3

150

3352

83

320

403

6

34

40

Autovehhicule sub 1221

121

280

401

Autovehhicule peste 121
1

14

195

209

Tractoarre înmatricullate

67

50

117

Motocicclete, motorette, scutere

319

17

336

Remorcci, semiremorrci, rulote

203

165

368

Autoturiisme peste 20000 mc
Autobusse, Autocare,, Microbuze

Sursa Primăărie (Taxe şi impozite)
i
În urma numărătoriloor de trafic executate
e
în luna mai 20
008, în perioada de vârf a după-amieezii (orele
o
pe tipu
uri de vehicuule şi exprim
mat în vehicu
ule etalon
15,30-177,30), s-au sttabilit valorille de trafic orare
(autoturiisme) în douuă dintre celee mai circullate sectoare:: intersecţia dintre str. 1 Decembrie 1918-str.
Laminorriştilor şi str. M.Viteazul
M
- str.Băii.
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Din analiza acestor valori de trafic se constată că nu este atinsă valoarea capacităţii de circulaţie a nici
uneia dintre arterele luate în consideraţie, traficul desfăşurându-se destul de fluid chiar şi pentru
sectoarele formate dintr-o singură bandă pe sens, însă cu viteze în conformitate cu fluxul respectiv (vezi
tabel din prevederile STAS 10144/5-89, capacitatea de circulaţie a unei benzi de arteră urbană pentru
flux continuu)
Capacitatea de circulaţie / bandă în regim continuu
Viteza de circulaţie [km/h]
30

40

50

Capacitatea de circulaţie în flux continuu [Wh]
1050

1000

950

Din observaţiile efectuate, pe str. 1 Decembrie (dinspre Mureş), traficul de tranzit se situează în jurul
valorii de 29%, pe str. Laminoriştilor (dinspre Cluj), la nivelul a 27%, respectiv aproximativ 5% pe str.
M Viteazul şi str. Băii.
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Tabel cu valorile de trafic stabilite

Nr. Strada (Sensul de circulaţie)
Ctr.

1

2

3

4

str. 1 Decembrie 1918,
(dinspre Mureş)
dr
str. Laminoriştilor (dinspre
Cluj)
dr
stg
str. M.Viteazul
înainte
dr
stg
str. Băii
înainte
dr

43

Biciclete,
motorete
scutere,
motociclete
5

Autoturisme cu
sau fără
remorcă
404

6

22
408

2
1
-

12
29
17
12
8
15
24

Microbuze, Autocamioane
Autoveh.
Tractoare şi Remorci la
autofurgonete, şi derivate,
articulate,
vehicule
autocamioane
autocamionete
autobuze
remorchere cu
speciale
şi tractoare
trailer
67
50
248
54
5

86

84

208
-

11
6
4
5
13

11
7
4
7
21
35

TOTAL
VEHICULE
ETALON
998

66

3

22
1033

-

-

18
62
36
24
18
49
98
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Transportul în comun
Distanţele relativ scurte pe o bună parte a suprafeţei municipiului, accesibile circulaţiei pedestre sau cu
bicicleta, face ca să existe o cerere moderată pentru transportul în comun. Cu toate acestea, modul particular
al dezvoltării oraşului, cu dezvoltare tentaculară, a dus (a necesitatea instituirii unor trasee de transport
public.
Acesta se caracterizează prin utilizarea autobuzelor pe trasee care leagă principalele zone de locuit, de
zonele cu activitate economică. Liniile de transport pornesc din nord-vestul municipiului, au traseu
comun în zona centrală pe str. Laminoriştilor şi 1 Decembrie, ca apoi să se ramifice spre blocuri.
Planul cu dispunerea liniilor de transport în comun este prezentat în figura următoare.

Transport în comun în municipiul Câmpia Turzii
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Date fiind legăturile economice între cele două municipii învecinate, Turda şi Câmpia Turzii,
funcţionează şi linii comune de transport în comun.
În cele ce urmează sunt prezentate liniile cu trasee şi orarul de funcţionare
Trasee Turda - Câmpia Turzii

luni-vineri
Linia 20
Centru - Gara C. Turzii frecvenţă la 10-20 min.
***plecare: Spital Turda - gară Câmpia Turzii***
Gara C. Turzii - Centru

Linia 21
Centru Turda - Blocuri Câmpia Turzii frecvenţa 2-3 ore cu frecvenţă Ia 5 minute pe perioada accesuluiplecării de la şcoală
***plecare: gară Câmpia Turzii - Spital Turda***
Blocuri Câmpia Turzii - Centru Turda frecvenţa 10-20 min
Linia 27
Casirom Turda - Blocuri Câmpia Turzii - 3 plecări Blocuri
Câmpia Turzii - Casirom Turda - 4 plecări
Linia 50
Blocuri - I.P.L. - frecvenţa 15-20 min
I.P.L - Blocuri - frecvenţa 15-20 min
Linia 51
Sâncrai - I.P.L. 2 plecări
I.P.L. - Sâncrai 2 plecări
sâmbătă - duminică
Linia 20
Centru - Gara C. Turzii frecvenţa 15-20 min
Gara C. Turzii - Centru, idem
În general, programul de funcţionare s-a dovedit respectat prin numărul de autobuze înregistrate la
numărătoarea de trafic.
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Perspective şi soluţii
Este vizibil că vechiul concept de organizare a spaţiului urban de circulaţie aplicat municipiului Câmpia
Turzii a fost redus strict la realizarea spaţiilor de circulaţie din cartierele dispuse de o parte şi alta a
drumului naţional cu trafic considerabil şi starea tehnică a carosabilului şi trotuarelor. Nu trebuie să se
uite faptul că spaţiile publice (străzile şi pieţele) formează zone destinate oamenilor ca pietoni şi
conducători auto, dar bine integrate într-un concept urbanistic adecvat. Activităţile care se desfăşoară în
spaţiul urban definesc calitatea urbană.
Traficul rutier reprezintă o parte importantă a activităţii urbane ca atare, planul de circulaţie al
municipiului Câmpia Turzii va avea ca scop proiectarea întregului spaţiu public, realizarea de facilităţi de
circulaţie şi asigurarea unei stări tehnice care să facă oraşul mai atractiv. Aceasta presupune ca
imperativele trafic - stare tehnică sunt subordonate funcţiunilor străzii precum şi rolului spaţial şi social al
acestui spaţiu. Calitatea amenajărilor, utilizarea de materiale plăcute şi durabile pot face diferenţa între o
stradă oarecare şi un spaţiu de calitate, atractiv.
Autoritatea locală are rolul de a asigura aplicarea regulamentului de calitate şi unitate a amenajărilor
stabilite a se realiza în spaţiul public în interesul populaţiei localităţii. Aceste regulamente includ pe lângă
aducerea carosabilului şi trotuarelor la un nivel corespunzător, dar şi a marcajului rutier, semnalizării
circulaţiei, luarea în consideraţie a semaforizării în zonele cele mai circulate de către pietoni, dar şi, în
egală măsură, amenajarea parcărilor şi a spaţiilor verzi, renovarea faţadelor clădirilor, precum şi grija
pentru mobilierul urban.
Organizarea circulaţiei rutiere şi transportul în comun
Din analiza efectuată asupra stadiului traficului la nivelul municipiului s-a constatat că, la ora actuală,
reţeaua de străzi preia fără probleme deosebite fluxurile de vehicule.
Luând în considerare tendinţa de dezvoltare a localităţii pe un orizont de timp de 10-15 ani, în cazul în
care nu se produce nicio modificare spectaculoasă a activităţii economice, se prezumează o creştere a
traficului de aproximativ 15 % ca urmare a creşterii numărului de vehicule noi care vor intra în circulaţie,
pe de o parte, şi o rată de ieşiri din circulaţie scăzută, pe de alta. Creşterea de trafic nu va afecta în mod
semnificativ situaţia actuală a circulaţiei.
În cazul în care în acesta perioadă de timp se va realiza fie o arteră ocolitoare a localităţii, fie că intră în
funcţiune tronsonul de autostradă dintre partea de sud a municipiului şi localitatea Gilău care va conduce
la eliminarea traficului de tranzit, în special al celui greu de transport marfă, se va remarca o fluidizare
evidentă a circulaţiei în localitate de-a lungul drumului naţional, dar şi o reducere considerabilă a
poluanţilor (noxe în aer, zgomot şi vibraţii) în zona reţelei principale de străzi.
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Pornind de la aceste consideraţii, pe următorii 15 ani este necesar să fie avute în vedere câteva aspecte
care, prin investiţii mai mult sau mai puţin costisitoare, vor conduce la optimizarea circulaţiei şi la o
calitate a vieţii superioară în municipiu. Acestea vizează atât bunăstarea populaţiei, cât şi o atractivitate
mai mare pentru turism, o perspectivă ce nu trebuie neglijată.
Transportul în comun
Transportul în comun răspunde în general cerinţelor populaţiei ca număr de vehicule şi, într-o oarecare
măsură, ca acoperire a teritoriului oraşului (vezi trasee şi orar din Cap. Situaţia actuală). Cu toate acestea,
o extindere a liniilor de transport ar fi interesantă spre Cartierul Şarât, chiar dacă se vor folosi numai
microbuze datorită traseelor destul de şerpuite oferite de reţeaua de străzi din cartier. Necesitatea apare
prin faptul că traseul de transport în comun cel mai apropiat se găseşte peste calea ferată în Cartierul
Blocuri, ceea ce face ca posibilii utilizatori să fie nevoiţi să traverseze CF (risc crescut pentru copiii care
merg spre şcoli). In timp, cartierul se va dezvolta şi cererea de transport va face obligatorie înfiinţarea
unei linii de transport în comun.
Staţiile de îmbarcare-debarcare călători ar trebui amenajate cu copertine de protecţie pentru confortul
călătorilor care aşteaptă. Aceste piese de mobilier urban vor trebui sa fie proiectate de aşa manieră încât
să nu creeze disonanţe cu ansamblul.
Legături între Câmpia Turzii şi diverse localităţi, pe drum / cale ferată
Localităţi de rangul 0, I şi II - municipii reşedinţe de judeţ (km)
Bucureşti

Cluj-Napoca

Târgu Mureş

şosea

440

40

65

CF

446

51

76*

-

60

50

aeroport
*prin Războieni (CF405)
Localităţi de rangul II - alte municipii (km)

Turda
Şosea

Aiud (AB)

9

CF

10*

38

*CF industrială
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Localităţi de rangul III - oraşe (km)
Luduş (MS)
Şosea

23

CF

36

Ocna Mureş
(AB)

Teiuş (AB)

17*

51

*Gara Războieni
Localităţi de rangul IV – reşedinţe de comună (km)
Cheţani
Luna Călăraşi Viişoara
(MS)

Tritenii
de Jos

Ceanu
Mare

Ploscoş

Frata

şosea

16

5

11

2

9

23

-

30

CF

-

-

8*

-

-

-

12

-

aeroport

-

5**

-

-

-

-

-

-

* Călăraşi Gară
** Baza Aeriana 71 Câmpia Turzii asigură controlul traficului aerian

Căi de acces principale:

¾
¾
¾
¾

DN 15
E 60
Baza 71 Aeriană "Gen. Emanoil Ionescu"
Căi ferate Bucureşti-Oradea-Episcopia Bihorului

1.2.2.2 Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Servicii de telefonie există în localitate la standarde foarte bune.
TV prin cablu este introdus în Municipiul Câmpia Turzii.
Există acces la Internet.
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Situaţia existentă / propusă - telefonie şi mass-media
Localitatea dispune actualmente de o centrală telefonică automată cu 2 000 linii, ocupată 100 % şi
amplasată în centrul localităţii.
Există cca 4 Km canalizaţie telefonică pe strada principală de acces până la Combinatul de
industrializare a sârmei, precum şi pe alte străzi din zona centrală şi de blocuri, conform planului de
situaţie. De asemenea exista linie de cabluri si reţele aeriene pe 50 % din totalul lungimii străzilor
existente.
În zona centrală a localităţii există un centru de emisie TV prin cablu şi cca 5 Km magistrală de
distribuţie aeriană, care acoperă cca 50 % din suprafaţa localităţii.

1.2.2.3 Infrastructura tehnico-edilitară
O componentă importantă a resurselor dezvoltării urbane, cu impact direct asupra gradului de
civilizaţie a localităţilor, este infrastructura fizică.
Gospodăriile populaţiei şi fondul locativ în municipiul Câmpia Turzii
1992
Locuinţe

1997

2002

2005

9078

9150

9385

9521

Locuinţe proprietate publică

1110

20

447

404

Locuinţe din fonduri private

7947

9109

8938

9117

309000

315513

345633

355058

Suprafaţa locuibilă total

Date: Fişa localităţii Câmpia Turzii
Din anul 1992 până în anul 2005 numărul de locuinţe din Câmpia Turzii a crescut cu 443. Comparând
datele celor două recensăminte într-un deceniu s-au construit 307 de locuinţe. Ceea ce înseamnă că:
fondul de locuinţe din municipiu datează dinainte de 1990 şi se datorează în principal politicii de
industrializare-urbanizare din perioada comunistă.
Conform datelor recensământului din anul 2002 în municipiul Câmpia Turzii existau 9357 de locuinţe,
dintre care 5711 în clădiri de locuit de tip bloc, ceea ce reprezintă 61% din totalul fondului de locuinţe.
Aproape 60% din gospodării şi din totalul populaţiei locuieşte la bloc în Câmpia Turzii. Fondul de
locuinţe este la ora actuală în marea lui majoritate (95.75%) proprietate privată.
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Locuinţe şi gospodării, municipiul Câmpia Turzii, 2002, (cifre absolute)
Total

Locuinţe situate în clădiri
De locuit
Total

Individuale cu Cu două sau
o locuinţă
mai multe
locuinţe

Tip bloc

Nr. locuinţe

9357

9349

3005

633

5711

Nr. camere

21711

21690

7956

1154

12580

8876

8871

2946

636

5289

26643

26631

8986

1958

15687

Nr. gospodării
Nr persoane

Sursa: recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, vol III, Tabelul 49
Locuinţe şi gospodării, municipiul Câmpia Turzii, 2002, (în %)
Total

Locuinţe situate în clădiri
De locuit
Total

Individuale cu
0 locuinţă

Cu
două
sau
mai
multe
locuinţe

Tip bloc

Nr. locuinţe

9357

100%

32,14%

6,77%

61,08%

Nr. camere

21711

100%

36,68%

5,32%

58,00%

8876

100%

33,20%

7,16%

59,62%

26643

100%

33,74%

7,43%

58,90%

Nr. gospodării
Nr persoane

Sursa: recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, vol III, Tabelul 49
Locuinţe permanente şi sezoniere Câmpia Turzii, 2002, (cifre absolute)
Localitatea

Populaţia,
stabilă

Câmpia Turzii

50

26823

Nr. locuinţe
permanente
8666

Nr. locuinţe
sezoniere
691

Nr. camere de
locuit
21813

Nr.
gospodării
8876
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Locuinţe
L
peermanentee şi sezonierre Câmpia Turzii, 20002

N
Nr. locuinţe permanente
N
Nr. locuinţe sezoniere

Valorile medii înregistrate la recennsământul diin 2002 priviind locuinţelee şi locuirea ssunt:
- 2,61 pers. / locuinţă
- 2,72 pers. / gospodărie
- 36,76 mp / locuinţă
- 15,77 mp / cameră
- 12,91 mp / persoană
p
La bloc: unei gospoddării îi revin în medie 2,37 camere, respectiv 0,80 camere / perrsoană. Asta înseamnă
î
că locuirrea la bloc este
e în continnuare aglomeerată, respecctiv nu fiecarre persoană ddispune de propria
p
ei
cameră. Nr. mediu de
d persoane pe
p gospodăriie care locuieeşte la bloc: 2.96. O treim
me din fondu
dul locativ
este consstituit din clăădiri individuaale cu o locuuinţă şi cam o treime din populaţia
p
totaală a oraşuluii locuieşte
în asemeenea condiţii..
Vechimea clădirilorr de locuit
Total
înainte dde 1900
clădiri de
d 1900
1914
locuit

- 1915
1929

- 1930
1944

- 1945
1959

- 1960
1970

-

3388

1
13

57

1388

260
0

7966

1031

100%
%

0,38

1,668

4,077

7,67
7

23,50

30,43

- 1992
1995

- 1996
2000

Total
1971
clădiri de 1975
locuit

- 1976
1980

3388

3996

100%
%

11,770

51

- 1981
1985
2
239

* 7,005

- 1986
1991

- 2001
1 - 18 III.
2002
2

1
117

109

75

128

29

3,,45

3,22
3

2
2,21

33,78

0,86
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65.6% din totalul clădirilor de locuit din Câmpia Turzii datează din perioada 1945 - 1975. Punctul
culminant al construcţiei de locuinţe este deceniul 1960-1970. Dacă luăm drept perioadă de referinţă anii
50 şi 60 putem spune că peste jumătate din fondul de locuinţe are o vârstă de 50 ani şi peste. Ceea ce
înseamnă, că fără intervenţii masive, ele nu corespund standardelor de calitate ale mileniului 3.

Situaţia echipării edilitare în municipiul Câmpia Turzii
Situaţia existentă / propusă - alimentare cu apă
Câmpia Turzii dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Sursa de apă este compusă
din trei surse subterane:
- sursa Hăşdate amplasată la nord de satul Corneşti având capacitatea finală de 2001 / s. în
prezent se pot capta 150 I / s.
- sursa Poiana amplasată la est de cartierul Poiana al municipiului Turda, având capacitatea
de 13,8 l/s.
- sursa Călăraşi (sursa veche a oraşului) amplasată la sud de oraş având capacitatea de
33 1 /s
Apa de la sursa Hăşdate se pompează prin conducta Ø 600 mm la staţia de tratare din Turda, care este
amplasată la limita de est a oraşului. Staţia de tratare este compusă din decantoare, filtre rapide închise +
filtre rapide deschise, dezinfectare. Apa de la staţia de tratare se pompează prin conducta azb. Ø 400 mm
veche şi premo Ø 600 mm nouă în Câmpia Turzii. Staţia de pompare are capacitatea de 140 l/s. Conducta
de transport are o lungime de 8 km. Conducta are traseul paralel cu calea ferată şi se cuplează cu
conducta Ø 600 mm Călăraşi.
Captarea de la sursa Poiana se pompează prin conducta Ø 400 mm în oraş având traseul pe DN 15. Cele
două conducte Ø 600 mm, sursa Călăraşi, fac legătura între oraş, zona de captare Călăraşi şi rezervoarele
2 x 5000 mc, amplasate la cota 332 m. Distribuţia de apa din oraş se ramifică din inelul de Ø 400 mm.
Rezervorul de 5000 mc asigura volumul de compensare orară şi rezerva de incendiu.
Presiunea în cartierul sud-est este asigurată prin castelul de apă 500 mc, având h = 36 m amplasat pe
aleea Constructorilor.
Reţeaua de distribuţie existentă este alcătuită din conducte cu diametre între Ø 100 - Ø 300 mm.
Majoritatea conductelor nu au durata de exploatare depăşită.
Pe străzile Gh. Bariţiu. L. Rebreanu, Plopilor, Oituz, Intrarea Florilor spre cartierul Şarât, str. Sadoveanu,
Constructorilor conductele se înlocuiesc.
Oraşul Câmpia Turzii dispune şi de o reţea de apă industrială.
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Industria Sârmei este alimentată prin conducta de Ø 600 mm de la captarea de suprafaţă de la
Moldoveneşti. Lângă captare există şi un rezervor de 5000 mc, amplasat la cota 384 m pentru asigurarea
volumului de compensare la orele de vârf.
Serele se alimentează cu apă din sursa subterană de la zona de captare Poiana şi captare mal stâng Arieş.
Staţia Reizer se alimentează cu apă de la captare mal drept Arieş.
Fabrica de cărămidă "Arieşul" se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie a oraşului.
Consumatorii industriali de apă cei mai importanţi sunt:
- Industria Sârmei
Q med zi = 24,6 l/s
- Fabrica Arieşul
Q med zi = 0,7 l/s
Agenţi economici Q med zi = 10,1 l/s
TOTAL
= 35,4 l/s
Situaţia existentă / propusa - canalizare
Câmpia Turzii dispune in prezent de un sistem de canalizare divizor cu caracter centralizat.
Apele uzate şi pluviale sunt colectate de colectorul principal care deserveşte şi oraşul Turda.
Pentru descărcarea apelor pluviale s-a executat un deversor în amonte de staţia de epurare.
Colectorul principal este de tip clopot având dimensiunea de 200 /127 cm.
Apele menajere industriale şi pluviale sunt colectate de o serie de reţele de canalizare Dn 25 cm, Dn 30
cm, Dn 40 cm, Dn 60 cm, OV 50 / 75 cm, OV 60/90 cm.
Canalizarea existentă acoperă 90% din oraş.

Staţii de epurare a apelor industriale
Industria Sârmei este prevăzută cu staţie de epurare proprie; apele decantate se deversează în pârâul
Racoşa.
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Fabrica de cărămida "Arieşul" este prevăzută cu stafie de epurare proprie, apele decantate se deversează
în râul Arieş.
Staţia de epurare a apelor menajere
Staţia de epurare este amplasată la sud-est de oraş, lângă albia râului Arieş. Staţia de epurare constă din
două trepte de epurare: treapta mecanică şi treapta biologică.
Apele epurate se deversează în râul Arieş.
Staţia de epurare existentă este dimensionată la 1000 l / s şi este compusă din:
a) treapta mecanică
- desnisipator
- separator de grăsimi
- decantor primar
b) treapta biologică
- bazin de aerare
- decantor secundar
- staţie de pompare nămol
- paturi de uscare
Situaţia existentă / propusă - alimentare cu gaz metan
Câmpia Turzii se alimentează cu gaz metan de la Ceanu Mare prin conductele de transport Ø 300 mm
şi Ø 400 mm.
Staţia de reglare măsură şi predare este amplasată la vestul oraşului lângă Industria Sârmei. Staţia este
dotata cu:
- panou de filtre
- panou de reglare
- panou de măsură
- staţie de odorizare.
Sistemul de distribuţie a gazului metan este compus din:
-

-

54

reţea de repartiţie (presiune medie) având regimul de funcţionare 2 şi 6 bar. Reţeaua
asigură transportul gazului metan de la SRMP la staţiile de sector sau staţiile de reglare
măsurare.
reţea de repartiţie (presiune redusă) având regimul de funcţionare 0,2 - 2,0 bar. Reţeaua
asigură transportul gazului metan de la staţia de reglare sector până la branşamentul
consumatorilor.
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În prezent alimentarea cu gaz a populaţiei se face prin SRS nr. 1 amplasată pe str. Laminoriştilor. SRS
este dotată cu panou de filtre, panou de reglare şi panou de măsură.
Staţiile de reglare măsură (SRM) deservesc consumatorii importanţi:
- SRM1 Industria Sârmei
- SRM2 Industria Sârmei
- SRM3 Fabrica de cărămidă
Posturile de reglare deservesc centralele termice şi sunt dotate cu panou de reglare şi panou de măsură.
Reţele de repartiţie şi distribuţie
- Reţeaua de repartiţie (presiune medie) are o lungime de 5,4 km.
- Reţeaua de distribuţie presiune redusa are o lungime de 26,2 km, iar de presiune joasă
22,6 4on.
Abonaţii sunt de următoarele categorii:
- consumatori casnici - 3870
- instituţii - 45
- privatizaţi - 64
- industriali - 2
În lunile de iarnă consumul maxim da gaz metan a fost în ianuarie:
- consumatori industriali - 265.966 m3/ zi
- consumatori casnici, instituţii, privatizaţi - 287.000 m3/ zi
În lunile de vară consumul minim de gaz metan a fost in iunie:
- consumatori industriali - 235.800 m3/ zi
- consumatori casnici, instituţii, privatizaţi - 40.000 m3/ zi
Caracteristicile staţiei de reglare sector şi staţiilor reglare măsură
NR. DENUMURIEA
CRT:
STAŢIEI

1
2

SRS 1
SRM 1

3

SRM 2

55

AMPLASAMENTUL

CAPACITATE
M3 / H

STR. LAMINORIŞTILOR
64.000
INDUSTRIA SÂRMEI STR. 35.000
LAMINORIŞTILOR
INDUSTRIA SÂRMEI STR. 15.000
LAMINORIŞTILOR

CONSUMUL DE
GAZ
(M3 / zi)
IARNĂ VARĂ
247.000
246.366

40.000
216.000
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4
5
6
.7
8
9
10
11
12
13
14
15

SRM 3
SRM - CT 1
SRM - CT 2
SRM - CT 3
SRM - CT 4
SRM-CT5
SRM-CT6
SRM - CT 7
SRM-CT8
SRM - CT 9
SRM-CT10
SRM-CT1Î

FABRICA DE CĂRĂMIDA
STR. PARCULUI
STR. NOUA
STR. VÂNĂTORILOR
STR. RETEZATULUI
STR. AVIATORULUI
STR. LAMINORIŞTIILOR
STR. ŞTEFAN CEL MARE
STR. GRIVIŢEI
STR. UNIRII
STR. ALBINEI
STR. TEILOR

20.000
2.000
3.450
3.450
3.450
3.450
500
100
300
300
250
100

19.600
3.000
5.300
9.350
3.900
11.400
3.600
1.903
1.161
2.806
2.096
2.000

19.800
550
1.200
2.3500
400
3.080
450
267
400
500
533
530

Situaţia existenta / propusă - alimentare cu energie termică
În prezent Câmpia Turzii se încălzeşte în următoarele moduri:
- încălzire locala cu sobe, alimentate cu gaz metan
- încălzire centrală de la centrale termice individuale sau de cvartal
De asemenea se menţionează faptul că mai sunt şi alte categorii de consumatori (instituţii) la care
încălzirea se face local, în sobe alimentate cu gaz metan.
Încălzirea locală reprezintă cca 50 % din totalul apartamentelor si locuinţelor.
Marii consumatori industriali, în speţă Combinatul Metalurgic, Fabrica de ţigle, serele, etc. sunt
alimentaţi cu energie termică de la centrale termice proprii, funcţionând pe gaz metan, echipate cu unităţi
care produc agenţi termici apă caldă, abur sau apă fierbinte. Toate centralele termice existente sunt în
general încărcate la capacitatea maximă, neavând posibilitatea de a mai prelua şi alţi consumatori.
Centralele termice pentru populaţie sunt în marea majoritate echipate cu cazane pe apă caldă de 950/75°
C tip PAG - Metalica sau C5D-Termororn. Doar două centrale termice, CT8 şi CT10 sunt echipate cu
cazane modeme tip Carbofuel şi Echip-Technic, acestea fiind complet automatizate şi funcţionând la un
înalt randament.
Majoritatea reţelelor termice existente sunt subterane, montate în canale termice şi izolate cu saltele de
vată minerală învelite în carton asfaltat.
Prepararea apei calde de consum se face în centralele termice cu schimbătoare cu fascicole de ţevi tip
ICMA - Bucureşti şi vase de acumulare.
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Doar la cele două centrale termice modernizate, CT8 şi CT10, prepararea apei calde menajere se face cu
schimbătoare de căldura modeme cu plăci de inox.
Principalele centrale termice, precum şi capacităţile si echiparea lor sunt:
DENUMIREA
CAPACITATE
ECHIPAMENT
CT1-ZONA CENTRALA
Q= 2,75 GCAL/H
2PAG25;1PAG8;1 PAG9
CT2- ŞCOALA GEN. NR.2
Q= 5,00 GCAL/H
5PAG25
CT3- STR. GH. BARITIU
Q= 6,60 GCAL/H
5PAG25;2PAG20
CT4-STR. RETEZAT
Q= 7.00 GCAL/H
7PAG25
CT5- CARTIER S-E 11
Q=11,00GCAL/H
3C5D3GCAL/H;1C5D2GCAL/H
CT6- STR. M. V1TEAZU
Q= 4,00 GCAL / H
2C5D2GCAL/H
CT7- SPITAL
Q=1,20GCAL/H
2PAG15
CT8
Q= 3,00 GCAL/ H
3CARBOFUEUGCAL/H
CT9
Q= 3,00 GCAL/H
3PAG25
CT10
Q= 3,00 GCAL/H
3ECHIP-TECHNIC1 GCAL/H
CT11
Q= 1,20 GCAL/H
2PAG15
CT FABRICA DE ŢIGLE
Q= 2,00 TO / H
2MONOTEHNIC11 TO/H
CT AUTOBAZA
Q= 1,50 GCAL/H
3PAG15
CT COOP. PRESTAREA
0=1,30 GCAL/H
2PAG19
CTAUTOSERVICE
Q= 0,50 GCAL/H
2PAG15
CT ŞCOALA GEN. NR.5
Q= 0,15 GCAL/H
1PAG6
CT ŞCOALA GEN. NR.3
Q= 0,20 GCAL/H
1PAG8
CT FABRICA DE PÂINE
Q= 0,40 GCAL/H
2PAG12
CT DEPOZIT MATERIALE
Q= 0,50 GCAL/H
1PAG15
CT
BAZĂ
RECEPŢIE Q= 1,50 GCAL/H
3PAG15
CEREALE
CT
COMBINATUL Q= 60 GCAL / H + 55 TO/ H 2CAF25GCAL/H,
METALURGIC
1CAF10GCAL/H, 2CR20 TO/H;
1CR1S TO/H
Din situaţia prezentată anterior, precum şi din studiul echipamentelor cu care sunt dotate centralele
termice se desprind următoarele concluzii:
- majoritatea centralelor termice sunt echipate cu cazane învechite, cu randament termic
scăzut, depăşite moral de actuala dezvoltare privind echipamentele pentru producerea
energiei termice, cu excepţia CT8 şi CT10, care s-au modernizat
- centralele termice, cu excepţia celor două, nu sunt automatizate şi nu este contorizată
energia termică.
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-

schimbătoarele de căldură pentru producerea apei calde menajere, pompele de circulaţie
şi celelalte echipamente sunt depăşite din punct de vedere tehnic şi prezintă o stare de
uzură înaintată, consumuri mari de energie electrică, etc.

Toate aceste lipsuri şi deficienţe semnalate duc la consumuri de combustibil şi energie electrică
suplimentare, aceste consumuri neputând fi controlate şi repartizate corespunzător în funcţie de cerinţele
de la consumatori în diferite perioade ale anului.
De asemenea sistemul în care sunt executate şi exploatate în prezent reţelele de transport pentru încălzire
şi apa caldă menajeră de la centralele termice la consumatori este necorespunzător. Prin pătrunderea apei
în canalele termice s-a ajuns la distrugerea izolaţiei termice şi corodarea multor ţevi care transportă
agentul termic, ceea ce duce (a pierderi importante de energie termică pe traseu, de la centrale la
consumatori.
De asemenea se observă lipsa contorizării energiei termice la consumator, ceea ce face ca aceasta să se
risipească, fie din vina RAGCL, care nu este interesată în repararea reţelelor termice de transport şi
modernizarea surselor de energie prin echiparea cu cazane de înalt randament, fie din vina
consumatorilor care nu sunt interesaţi în economisirea energiei termice.
Corpurile de încălzire existente în locuinţe sunt de tip static din fontă sau oţel, cu cedare proastă de
căldură, fără robineţi termostataţi, robineţii existenţi făcând practic imposibilă reglarea cedării de căldură
a acestora la consumatori.
Toate aceste deficienţe semnalate nu fac decât să risipească o bună parte din energia termică produsă,
ceea ce corelat şi cu necesitatea unui personal suplimentar necesar exploatării acestor instalaţii depăşite,
care necesita cheltuieli mari de întreţinere, fac ca costul Gcal / h să se dubleze practic.
Situaţia existentă / propusă - alimentare cu energie electrică
Sursa de alimentare cu energie electrică a Câmpiei Turzii o constituie staţia de transformare 220 / 110 /
20 KV, amplasată la limita de S-E a localităţii.
Din staţia de transformare se realizează intrările şi ieşirile liniilor electrice de înaltă şi medie tensiune,
conform indicaţiilor din plănui de situaţie.
Alimentarea cu energie electrică se face prin intermediul a 38 posturi de transformare cu o putere totală
instalată de 16 000 KVA, caracteristicile fiecăruia fiind indicate în tabelul anexă.
Din posturile de transformare, se alimentează prin reţele de joasă tensiune consumatorii casnici, micii
consumatori pentru comerţ, industrie, instituţii, precum şi consumatorii industriali, exclusiv Combinatul
de Industrie a sârmei.
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Posturile de transformare sunt alimentate în buclă prin reţele subterane şi aeriene de medie tensiune ale
căror trasee sunt indicate în plan, exclusiv unele posturi periferice alimentate radial.
Consumul anual de energie electrica la nivelul localităţii ar fi de 28.200 Mwh, din care 14.000 Mwh
pentru consumatorii casnici, iar restul pentru consumatorii industriali, comerţ, instituţii, iluminat public.
Alimentarea cu energie electrică a oraşului Câmpia Turzii
situaţia existentă a posturilor de transformare august 1996
NR. CRT.
POST DE TRANSFORMARE
ECHIPARE (NR. Şl
PUTERE)
TRANSFORMARE
LEA 'SOPOR'
1
PTA COSTEA
1 X 160 KVA
2
PTA GRĂDINĂ DE LEGUME
1 X 160 KVA
DISTRIBUITOR 'ORAŞ 1'
3
PTZ GHEORGHE LAZAR
1 X 250 KVA
4
PTZ TRAIAN
1 X 400 KVA
5
PTZ BAZA DE RECEPŢIE
1 X 400 KVA
DISTRIBUITOR 'ORAŞ 2'
6
PTA SERVICII INTERNE CFR
1 X 63 KVA
7
PTZ GARA CFR
1 X 250 KVA
8
PTZ ELECTRODINAMIZARE
1X100 KVA
9
PTZ POLICUNICA
1 X 630 KVA
10
PTZCOŞBUC
1 X 400 KVA
11
PTZ LAMINORIŞTILOR
1 X 630 KVA
12
PA BARIŢIU
1 X 400 KVA
13
PTZ CANTINĂ 1SCT
1 X 400 KVA
14
PTZ PARC
1 X 400 KVA
15
PTZ MOARĂ
1 X 400 KVA
16
PTZ AUTOSERVICE
1 X 400 KVA
17
PTZ SCOALĂ PROFESIONALĂ
1 X 400 KVA
18
PTZ SERE
1 X 630 KVA
19
PTA COLONIA LUT
1 X 63 KVA
20
PTZ ARIEŞUL
2X1.000 KVA
21
PTA CARIERA 1
1 X 250 KVA
22
PTA CARIERA 2
23
PTA APĂ SERE
1 X 1.000 KVA
24
PTA APĂ ARIEŞ
1 X 1.000 KVA
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DISTRIBUITOR 'ORAS 3'
25
PTZ GARSONIERE
26
PTZOŢELARI
27
PTZ RETEZAT
28
PTZ AUREL VLAICU
29
PTZ CENTRALA TERMICĂ
30
PTZ ORAŞ MUNCITORESC
31
PTZ BLOCURI 5
DISTRIBUITOR ORAS 4'
32
PTZ BLOCURI 1
33
PTZ BLOCURI 2
34
PTZ BLOCURI 4
35
PTZ SINCRAI
36
PTZ DECANTARE 1
37
PTZ DECANTARE 2
38
PTZSMA

1 X 400 KVA
1 X 630 KVA
1 X 630 KVA
1 X 400 KVA
1X400 KVA
1 X 630 KVA
1 X 400 KVA
1 X 400 KVA
1 X 400 KVA
1 X 630 KVA
1 X 250 KVA
1 X 400 KVA
1 X 250 KVA
1 X 630 KVA

Indicatori de consum pentru Câmpia Turzii
Energie electrică activă -1996
NR.
CRT.

INDICATORI

U.M

7 IUNIE
1996

1.1

CONSUM INDUSTRIAL MEDIE TENSIUNE

MWH

2.658

1.2

CONSUMUL INDUSTRIAL JOASĂ TENSIUNE

MWH

764

1.3

MICI CONSUMATORI
NEINDUSTRIALI

MWH

4.768

1.4

CONSUM CASNIC

MWH

8.247

TOTAL

MWH

16.437

60

Şl

CONSUMATORI
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Energie electrica reactivă
NR.
CRT.

INDICATORI

U.M

7
IUNIE1996

2.1

CONSUM INDUSTRIAL MEDIE TENSIUNE

MVARH

183

2.2

CONSUM INDUSTRIAL JOASĂ TENSIUNE

MVARH

92

2.3

MICI CONSUMATORI
NEINDUSTRIALI

MVARH

654

MVARH

929

Şt

CONSUMATORI

TOTAL

Consumatori proiectaţi
NR.
CRT.

DENUMIREA CONSUMATORULUI
CARACTERISTICI
1

PI
(KW)
2

PA
(KW)
3

W
(MWH)
4

1

DOTĂRI ZONA CENTRALĂ (BĂNCI,
BIROURI, BISERICĂ, HOTEL, MAGAZINE,
RESTAURANT) 31.000 MP X 40W7MP

1.240

620

375

2

DOTĂRI TN VECINĂTATEA STAŢIEI CFR
(HOTEL, MAGAZIN, RESTAURANT) 7.400 MP
X 40VWMP

296

148

89

3

DOTĂRI ZONA SUD
1.600 MP X 40W/MP

64

32

19

4

ZONĂ INDUSTRIALĂ LÂNGĂ COMBINATUL
INDUSTRIA SÂRMEI Şl TRIAJ CFR 40 000 MP

4.000

1.000

2400

5

ZONA DE LOCUINŢE Şl DOTÂRIŞARĂT CCA.
200 CASE X 12 KW/CASĂ

2.400

720

1.000

6

LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN DIFERITE ZONE
CONFORM CU PUZ FINAL ŞARÂT Şl ALTE
CASE D+P+M CU 200 MP AD 538 CASE X12
KW/CASĂ

6.999

2.098

1 200

7

ILUMINAT PUBLIC Şl NEPREVĂZUTE

104

72

120

15.100

4.700

5.200

TOTAL

61

OBS.
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Situaţia existentă / propusă - gospodărirea deşeurilor
În prezent rampa de depozitare a reziduurilor menajere funcţionează pe amplasamentul din extremitatea
nord-vestică a oraşului, lângă digul de protecţie şi ocupă o suprafaţă de 3,5 ha.
Amplasamentul actual este epuizat, înălţimea de depozitare a ajuns la nivelul digului, iar amenajările
aferente lipsesc. Se impune încetarea folosirii acestei rampe şi acoperirea ei cu un strat final de pământ
vegetal compactat de 0,6 -1,2 m care se va planta.
Volumul de reziduuri menajere în prezent este de 3,1 t/zi.
Colectarea la zona cu locuinţele individuale se face cu pubele, I ar la zona de locuinţe colective se face
cu containere, pentru care nu sunt corect amenajate platformele ca dispunere şi dotare.

Situaţia existentă / propusă - gospodărirea apelor
Principalul curs de apă ce străbate oraşul este râul Arieş. El trece prin localitate din direcţia nord spre sud.
Arieşul prezintă o luncă bine dezvoltată de cea 3,5 km cu numeroase meandre şi zone inundabile.
Afluentul principal este Valea Racoşa, care străbate zona industrială şi este regularizat de la fostele sere,
până ta drumul spre Viişoara DJ 150. Pârâul confluează cu răul Arieş in partea de est a oraşului.
În urma inundaţiilor din 1970 când o parte din oraş a fost inundată, s-a prevăzut îndiguirea râului Arieş
(dig de 5,2 km pe teritoriul administrativ, care apoi se continuă spre Turda).
Aceste lucrări au fost executate şi finalizate, oraşul nemaifiind afectat de inundaţii.

Dotarea cu instalaţii a locuinţelor
Localitatea

Număr de
locuinţe

Instalaţii de
alimentare cu
apă

Canalizare în
locuinţă

Instalaţii
electrice

Alimentare cu
gaz

Câmpia
Turzii

8772

8772

7982

8772

8772
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1.2.2.4 Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri
Evoluţia sectorului privat se caracterizează prin :
•
•

•
•
•
•
•

Prezenţa societăţilor cu activitate în domeniul comerţului
Prezenţa societăţilor cu activitate în domeniul producţiei şi serviciilor (benzinării,
consultaţii referitoare la tipul şi configuraţia echipamentului de prelucrare automată a
datelor şi la sistemul de operare asociat, servicii agricole, articole din metal etc.)
Prezenţa societăţilor cu activitate în domeniul transporturilor
Volum redus al capitalului străin investit
Instabilitate legislativă
Grad de fiscalitate ridicat
Rată a şomajului relativ ridicată.

1.2.2.5. Infrastructura educaţională, de cercetare ştiinţifică şi transfer
tehnologic
Prima şcoală românească din Câmpia Turzii
În 1879, în locul vechii şcoli din Ghiriş-Arieş (o clădire de lemn), a fost ridicat un nou local de şcoală din
cărămidă. Aceasta a fost Prima şcoală românească din Câmpia Turzii (strada Avram lancu nr.8), azi
Dispensarul Anti-TBC al Policlinicii
Procesul educativ se realizează în 3 unităţi de învăţământ gimnazial, un liceu cu profil teoretic
şi un colegiu tehnic. Continuarea studiilor se realizează în cele 2 universităţi: Academia de
Studii Economice şi Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Administraţie.
Instituţii de învăţământ din municipiul Câmpia Turzii

•

Colegiului Tehnic Universitar,
str. Laminoristilor, nr. 117

•

Şcoala Postliceala,
str. Laminoristilor, la nr. 115
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•

Liceul Teoretic Pavel Dan,
strada 1 Decembrie 1918, nr. 17, clasele I-XII

•

Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu",
str. Laminoristilor, nr. 117

•

Scoala generala "Avram Iancu",
str.Noua, nr.8, clasele I-VIII, are sectie maghiara

•

Scoala generala "Mihai Viteazu",
str.George Baritiu, nr.57, clasele I-VIII.

•
•

Şcoala generala Nr. 3, str. Gheorghe Lazar, nr. 46, cu clasele I-VIII
Şcoala generala Nr. 4, str. T.Vladimirescu, clasele I-IV
Câmpia Turzii, populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite
(Populaţia şcolară)
Total populaţie
23873

100%

Învăţământ superior

1553

6,50

Postliceal şi de maiştri

1428

5,98

Liceu

5405

22,65

Şcoală profesională şi de ucenici

5241

21,95

Gimnaziu

5428

22,73

Şcoala primară

4156

17,40

Analfabeţi

461

1,93

Alte situaţii

201

0,84

Majoritatea populaţiei municipiului are o pregătire şcolară situată la nivelul gimnaziu, şcoală
profesională şi liceu. Din acest punct de vedere se încadrează în standardele educaţionale ale societăţii
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româneşti. Cu menţiunea că: situaţia reflectă mai cu seamă oportunităţile create de sistemul comunist
înainte de 1990. Pe de altă parte specificul industrial al economiei oraşului a atras persoane care să
corespundă cerinţelor educaţionale la angajare.

Câmpia Turzii comparativ cu judeţul Cluj, populaţia de 10 ani şi peste
după nivelul şcolii absolvite (Nivelul de şcolaritate), 2002
Total populaţie
Câmpia
Turzii

Total populaţie judeţul
Cluj
641588

100%

100%

Învăţământ superior

6,50

65645

10,23

Postliceal şi de maiştri

5,98

23316

3,63

Liceu

22,65

165893

25,85

Şcoală profesională şi de ucenici

21,95

102167

15,92

Gimnaziu

22,73

152447

23,76

Şcoala primară

17,40

107401

16,73

2,77

24719

3,85

Fără şcoală absolvită (inclusiv analfabeţi)

Comparativ cu situaţia la nivelul judeţului Cluj putem observa un relativ deficit de persoane cu studii
superioare dar şi valori cu mult peste medie în ceea ce priveşte persoanele cu şcoală profesională şi de
ucenici. Este o situaţie care de datorează probabil profilului economic al localităţii. În ceea ce priveşte
celelalte niveluri de pregătire şcolară, populaţia municipiului se situează în parametrii judeţeni.
Dinamica sistemului de învăţământ din Câmpia Turzii
1992
Total: Unităţi de învăţământ

1997

2002

2005

19

20

14

9

Grădiniţe

8

9

8

4

Şcoli învăţământ primar şi gimnazial

6

6

4

3

Licee

2

2

2

2

Şcoli profesionale sau de ucenici

1

1

-

-

Şcoli postliceale

1

1

-

-

Copii înscrişi în grădiniţe

1172

1007

920

829

Total Elevi înscrişi

6092

5812

4697

3903

393

420

341

301

Total Personal didactic
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La nivelul sistemului de învăţământ din localitate se observă o reducere a unităţilor de învăţământ, de la
19 în anul 1992 la 9 în anul 2005. A scăzut mai ales numărul de grădiniţe şi şcoli de învăţământ primar şi
gimnazial de la 8 la 4. După 2000 încetează să mai funcţioneze şcoala profesională şi cea postliceală din
localitate. Ceea ce înseamnă că pentru aceste servicii educaţionale cei doritori trebuie să plece din
localitate în cătarea lor. Cum am spus şi mai sus: a scăzut semnificativ numărul de copii din municipiu.
Această scădere este vizibilă şi în reducerea numărului de copii înscrişi, în anul 2005, în grădiniţe (cu
cca. 30%) dar şi în scăderea numărului de elevi înscrişi (cu aprox. 36%), faţă de efectivele din 1992.
Scade constant numărul cadrelor didactice datorită reducerii numărului de copii şi elevi şi a
restructurărilor din învăţământ, de la 393 în anul 1992, ia 301 în anul 2005.
Fondurile alocate pentru întreţinerea şi exploatarea unităţilor de învăţământ nu au fost
suficiente ceea ce a determinat degradarea din punct de vedere:
•
•
•
•
•
•

al construcţiilor - degradarea tencuielilor exterioare – interioare, lucrări
de hidroizolaţii;
al utilităţilor - grupuri sanitare, distribuire agent termic, iluminat;
al dotărilor cu material didactic – dotarea cu tehnică de calcul şi
mijloace moderne de predare.
Calitatea inegală a actului educativ în diferite şcoli.
Lipsa datelor pentru relaţionarea locurilor pe diferite specializări cu
necesarul de pe piaţa forţei de muncă.
Lipsa posturilor de consilieri şi psihologi şcolari.

Problemele cu care se confruntă învăţământul sunt aceleaşi cu cele din sistemul
educaţional pe plan naţional:
-

-

Lipsa de continuitate în predarea materiilor, prin desele schimbări de manuale şi cadre
didactice (suplinitori) ;
Practicarea de către anumite cadre didactice a unor metode învechite de predare,
austere, rigide şi lipsite de interacţionarea elevului;
Lipsa de preocupare a unor categorii de dascăli de a preda conştiincios materia în
cadrul orelor din programa şcolară, pentru a-i determina pe elevi să apeleze la
meditaţii în particular;
Perpetuarea învăţării „automate”, prin încărcarea memoriei elevilor cu lucruri mai
puţin aplicabile în practică, în defavoarea noţiunilor de bază, importante.
Lipsa funcţionării concrete şi practice a comitetelor elevilor în şcoli, în paralel cu
Consiliul profesoral şi comitetele de părinţi;
Lipsa consultării elevilor în stabilirea prevederilor Regulamentului de ordine
interioară în cadrul instituţiilor de învăţământ;
Lipsa cabinetelor psihologice în şcoli şi dezbaterea ineficientă la clase a temelor de
actualitate: consumul de droguri, alcool, educaţie sexuală;
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-

-

Implicarea insuficientă a factorilor abilitaţi pentru asigurarea protecţiei şi ordinii
publice în raza instituţiilor de învăţământ, având în vedere creşterea comportamentelor
deviante;
Necesitatea modernizării infrastructurii şi dotărilor instituţiilor de învăţământ.

1.2.2.6. Infrastructura sanitară
Personalul specializat din spitalul municipal, cele 2 policlinici, 10 cabinete medicale
individuale se îngrijesc de sănătatea locuitorilor municipiului oferind servicii de calitate prin
profesionalism şi grija faţă de pacient.
Primăria şi Consiliul Local au susţinut financiar achiziţionarea aparaturii performante în
vederea modernizării serviciilor medicale la nivel local.
Ocrotirea sănătăţii
Denumire
Paturi în spitale - sector public – număr
Medici - sector public – persoane
din total: Medici de familie - sector public – persoane
Medici - sector privat – persoane
Stomatologi sector public – persoane
Stomatologi sector privat – persoane
Farmacişti - sector public – persoane
Farmacişti - sector privat – persoane
Personal mediu sanitar sector public – persoane
Personal sanitar mediu sector privat – persoane
Spitale - sector public – număr
Dispensare medicale – sector public – număr
Cabinete medicale şcolare - sector public
Cabinete medicale individuale - sector public
Farmacii - sector public – număr
Farmacii - sector privat – număr
Cabinete medicale - sector privat - număr
Cabinete stomatologice sector privat – număr
Ambulatorii de spital – sector public
Cabinete stomatologice individuale - sector public
Laboratoare de tehnică dentară - sector privat – număr
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2002
173
31
7
3
4
3
5
118
3
1
1
1
5
7
4
7

2005
125
46
12
4
3
5
2
10
161
19
1
1
1
12
1
7
5
1
3
6
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Cabinete medicale de specialitate individ. - sect. public
Cabinete medicale de specialitate - sector privat
Centre medicale - sector privat
Cabinete medicale de medicină generală - sector privat

-

9
2
1
1

1.2.2.7.Infrastructura socială şi de cultură
Servicii sociale oferite:
¾ Persoanelor cu dizabilităţi
¾ copiilor
Situaţia socială (2002)
Localitatea

Câmpia
Turzii

Populaţia Elevi/
Pensionari
inactivă studenţi

9246

Casnice

Persoane
Persoane
întreţinute întreţinute
de alte
de stat
persoane

Alte
situaţii

4697

Populaţia inactivă ocupă un procent de … % din totalul populaţiei localităţii Câmpia Turzii.
Lăcaşuri ecumenice şi culturale.
Biserici:
Biserica Ortodoxă Romană 2 cu Hramul “Învierea
Domnului”
La 30 iulie 1943 s-a pus piatra de temelie a bisericii şi s-au
demarat lucrările de construcţie. Desăvârşirea interiorului a
avut loc în anii 1970 când acesta a fost decorat mural
remarcabil atât din punct de vedere iconografic cat si
stilistic. Pictura este executata în stil neobizantin iar
construcţia în plan cruciform.
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Biserica Ortodoxă Romană 3 cu Hramul "Sfinţii
Arhanghele Mihail şi Gavril"
Construcţia acestei biserici a început în anul 1928 şi a durat
timp de 2 ani, fiind terminată şi sfinţită în anul 1930.
Edificiul este în formă de cruce cu absidele laterale şi cu cea
de la altar în formă de poligon cu cinci laturi.

Biserica Ortodoxă Română 1 cu Hramul “Adormirea
Maicii Domnului”
Mărturiile documentare atestă faptul că punerea temeliei
bisericii a fost făcută în anul achiziţionării terenului, adică
1910. În 1983 interiorul bisericii s-a refăcut şi s-a pictat în
stil bizantin.
Aşa cum se prezintă astăzi, privită în exterior, construcţia
are un plan cruciform, în timp ce absidele laterale se înscriu
în forma unui poligon.
Biserica Romano-Catolică
A fost construită în anul 1898. Interiorul este aranjat după
ritualul latin.

Biserica Reformata de rit Calvin
Este cel mai vechi edificiu din oraş care se mai păstrează,
fiind înălţat în anii 1679-1680. Biserica apare şi azi ca o
construcţie fortificată fiind împrejmuită cu zid de piatră.
Odinioară zidul era mai înalt dar în vremurile apropiate,
pierzându-şi rolul de apărare, a fost micşorat. În 1786 i s-au
adus unele modificări: s-a refăcut interiorul şi s-a reparat
bolta pe cheltuiala contesei Kendeffi Rakhel al cărei nume
este scris pe o placă de marmură din stânga amvonului.
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Biserica Apostolică Penticostală
Este o construcţie nouă realizată între anii 1989-1991 în care
îşi găsesc adăpost spiritual 700 de credincioşi.

Cămine culturale. Există 1 cămin cultural.
Biblioteci: Există 8 biblioteci publice.
Evenimente locale:
Etnografie
Obiceiuri tradiţionale şi manifestări etno-folclorice (obiceiuri, dansuri / festivaluri folclorice, târguri, etc):
- Ansamblul folcloric Ardeleana
- Corul Astra
- Fanfara Promenada
- Ansamblul folcloric Mugurelul
"Cultura vie"
Patrimoniul "cultural viu" se constituie din următoarele tipuri de bunuri şi valori: arte vizuale / spectacole
/ instituţii / manifestări culturale.
Clubul muncitoresc
Biblioteca municipală

Ansamblul "ARDELEANA" a Casei de Cultura "Ionel FLOAŞIU"
Ansamblul folcloric de copii "ARDELEANA" a luat fiinţă în anul 1997 sub îndrumarea
instructorului coregraf MARTIN CANTA.
Pe parcursul anilor cei 60 copii cu vârsta între 6 şi 17 ani au participat la numeroase
festivaluri, concursuri naţionale şi internaţionale. Pe plan naţional cele mai evidenţiate premii
au fost: locul 1 şi 2 premii de excelenţă la Festivalul internaţional de folclor din ScorniceştiOlt, locul 1 la Festivalul de folclor "Toamna Arieşană". Au realizat filmări şi au fost transmişi
pe posturile naţionale de televiziune împreună cu subansamblurile tradiţionale din localităţile
rurale Urca şi Tritenii de Jos, reprezentând pe trei generaţii autenticitatea dansului popular din
zona noastră.
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Au obţinut premiul de excelenţă la Festivalul cântecului şi dansului popular ION DRĂGOI
din Bacău.
Pe plan internaţional în anii 1998 şi 1999 au participat la Festivalurile de folclor şi cântec în
Ungaria. În anul 1999 alături de formaţia de dansuri din Urca au participat la Festivalul de
dansuri tradiţionale din Franţa iar în anul 2002 în Spania şi Portugalia. La concursul de folclor
şi dansuri populare din Grecia 2001 au obţinut Medalia de aur.
În vâltoarea anilor folclorul rămâne un element ce constituie filonul de aur al existentei
noastre trecute şi viitoare.

Corul "ASTRA" al Casei de Cultura "Ionel FLOAŞIU"
A fost înfiinţat la 1 octombrie 1991 din iniţiativa domnului învăţător CRISTIAN DAN
TRIFAN, primul dirijor şi al unui grup de 28 de învăţători, educatoare, ingineri, muncitori
medici. În cei 16 ani, corul a purtat diferite denumiri: "VOCES DIDACTICA, VOCES
DIDACTICA-ASTRA" şi acum "ASTRA". A avut ca dirijori personalităţi ale muzicii
corale: CIPRIAN PARA,conferenţiar univ. la Academia de Muzică "G.DIMA" – Cluj ,
CORNEL GROZA, prof. univ. dirijorul FILAOMONICII clujene şi acum VLADIMIR
LUNGU, dirijor la OPERA ROMÂNĂ- CLUJ. Corul are în repertoriu peste 140 de piese
corale laice şi religioase.
Organizează anual la Câmpia Turzii trei mari manifestări:
•
•
•

ŞEZĂTOARE CULTURALĂ LA C.TURZII, perioada februarie-martie;
FESTIVAL CORAL DE PRIMĂVARĂ, perioada aprilie – mai;
CONCERT DE COLINDE, luna decembrie;

La manifestări au participat de-a lungul anilor coruri din TOULOUSE – Franşa, HAŞCOVO
– Bulgaria, MOHACS – Ungaria şi din BUCUREŞTI, BRAŞOV, CLUJ, ZALĂU, GHERLA,
SIGHIŞOARA, TURDA.
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A participat la manifestări corale în: MOHACS – Ungaria, CLUJ, TURDA, ZALĂU,
ORĂŞTIE, SIGHIŞOARA, AIUD, BLAJ.

Fanfara "PROMENADA" a Casei de Cultura "Ionel FLOAŞIU"
Fanfara a luat fiinţă în anul 2001 fiind formată din elevii ai şcolilor din Câmpia Turzii şi un
mic grup de adulţi aparţinând fostei fanfare a sindicatelor.
Din anul 2001 şi până în prezent fanfara şi-a format un repertoriu bogat, cuprinzând: marşuri,
polka, valsuri, piese de muzică uşoară cu tentă de jazz.
Cu acest repertoriu participă la festivaluri din care amintim: "Turda fest" în anul 2004,
"Armonia" de la Târnăveni în anul 2006, "Bandes off majorets" din Malgrat de mar - Spania
2006 , unde a obţinut locul I , "Armonia" de la Târnăveni şi festivalul de fanfare de la
Sighişoara în anul 2007.
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Ansamblul "MUGURELUL" a Casei de Cultura "Ionel FLOAŞIU"
A luat fiinţa în anul 1992. Până în prezent s-au perindat vreo 8 generaţii de copii în număr de
500 dansatori.
La ora actuală ansamblul este format din 50 copii pe 2 categorii de vârstă: 6-10 ani şi 11-15
ani.
Este patronat de către Primăria Câmpia Turzii şi ajutat să-şi desfăşoare activitatea de către
Consiliul Câmpia Turzii.
Ansamblul Mugurelul este colaborator al TVR Bucureşti realizând împreună emisiuni de
folclor cu redactor şi artişti consacraţi dintre care amintim: Florentina Satmari, Elize Stan s.a.
A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale fiind laureat de fiecare dată.
Amintim Festivalul Cerbul de Aur Braşov ediţiile 1997-1997.
Ansamblul Mugurelul este un adevărat ambasador al României şi al municipiului nostru
reprezentând cu cinste de-a lungul anilor România la festivaluri internaţionale de folclor şi
dans popular din: Ungaria, Ucraina, Turcia, Cipru, Franţa, Italia şi Portugalia.
Este condus de instructorul coregraf Nelu Mihasan, conducerea muzicală aparţine
taragotistului Nelu Gabor, împreună formând o echipă de mare valoare artistică, ducând mai
departe autenticitatea folclorului românesc.

Clubul muncitoresc
A fost construită de uzina "Industria Sârmei SA" din localitate între anii 1942-1945 (arhitect George
Cristinel din Bucureşti), din iniţiativa lui Ionel Floaşiu (pe atunci director general al uzinei "Industria
Sârmei SA") şi a purtat în perioada comunistă numele de "Clubul Muncitoresc". Lucrările de construcţie
au fost conduse şi supravegheate de către maistrul local Simon.
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Biblioteca Municipală
Istoricul Bibliotecii Municipale din Câmpia
Turzii
Prima atestare a bibliotecii e menţionată
într-un document al Societăţii Industriei
Sârmei S.A. Cluj în care se vorbeşte despre
înfiinţarea în 1923 a unei biblioteci pentru
personalul fabricii de la Ghiriş. Funcţiona,
probabil în sala cantinei fabricii.
După încheierea celui de-al doilea război mondial s-a reluat activitatea bibliotecii la începutul
lunii mai din 1946. Era amplasată într-o sală a Casei de Cultură a Uzinei dispunând atunci de
960 de volume: romane, ştiinţă aplicată, ştiinţe sociale şi diverse broşuri.
În anul 1950 luându-se decizia transformării Casei de Cultură in Club Muncitoresc, s-a
transferat în totalitate fondul de carte al bibliotecii în patrimoniul acestuia.
În anul 2003 îşi schimbă iar titulatura în Biblioteca Municipală şi trece în patrimoniul
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Consiliului Local al municipiului şi funcţionează la etajul Casei de Cultură "Ionel Floaşiu",
patronul spiritual al acestui aşezământ.
Devine astfel un centru de cultură şi informare, difuzând cărţi de toate genurile, fiind o
bibliotecă de tip enciclopedic cu peste 50.000 mii de volume destinate tuturor celor interesaţi
de cultură, contribuind la dezvoltarea vieţii spirituale a oraşului.
CASA DE CULTURA „Ionel Floaşiu"
Lucrările de construcţie au început în anul 1942, sub îndrumarea directorului general al
Uzinei Metalurgice Industria Sârmei Câmpia
Turzii, ing. Ionel Floaşiu. Prima denumire a
acestui aşezământ de cultură, în cadrul căruia
funcţionau Biblioteca şi Cinematograful, a fost
cea de Palat Cultural. Impunătorul lăcaş a fost
inaugurat la 3 iunie 1945. In sala de spectacole
cu 526 de locuri şi-a început atunci
funcţionarea Cinematograful, la care s-a
adăugat cam în acelaşi timp, Biblioteca
Sindicatului. Clădirea mai dispunea de o Sală
de conferinţe (utilizată concomitent până în vara anului 1950 şi drept cantină a salariaţilor
întreprinderii) şi o sală de repetiţii.
Din anul 1950, Casa Culturală ca aşezământ este înlocuită de Clubul Muncitoresc care va
funcţiona în acelaşi edificiu, iar în anul 2003 odată cu privatizarea S.C. Industria Sârmei S.A.
Câmpia Turzii clădirea este trecută în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului, devenind
Casa de Cultură „Ionel Floaşiu". Aici se desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei
permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu
acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale, în municipiul Câmpia
Turzii.
Biblioteca Municipiului Câmpia Turzii, pune la dispoziţia cititorilor peste 34.000 de volume,
contribuind la dezvoltarea culturală a oraşului.
În anul 2005 s-au sărbătorit 60 de ani de existenţă a Casei de Cultură.
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EVENIMENTE
Viaţa culturală a municipiului este diversificată prin acţiuni care marchează momente
importante din istoria acestei localităţi. Bogăţia formelor de manifestări culturale
demonstrează puterea de voinţă şi de creaţie a comunităţii oferind o paletă de opţiuni în care
se regăsesc toate categoriile sociale, în acest sens, Casa de Cultură "Ionel Floaşiu" are un
calendar cultural adaptat la realităţile actuale: simpozioane şi conferinţe tematice, târguri şi
expoziţii, spectacole şi reprezentaţii teatrale, ateliere de creaţie, mese rotunde şi întâlniri cu
personalităţi marcante ale culturii naţionale.
ZILELE MUNICIPIULUI ŞI ALE METALURGISTULUI
Această manifestare organizată de Primărie şi Consiliul Local, în colaborare cu S.C. Mechel
Câmpia Turzii şi Societatea Culturală 775, este un prilej de mare sărbătoare dedicată tuturor
locuitorilor municipiului. Evenimentul promovează valorile culturale şi tradiţiile locale,
reunind în fiecare an membrii comunităţii, invitaţi din ţară şi străinătate.

76

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR "FLORI DE PE AR1EŞ"
Deja o tradiţie, evenimentul reuneşte ansambluri din ţară şi din oraşele înfrăţite cu municipiul
nostru. într-un dialog artistic cu tradiţia românească, acestea aduc crâmpeie din cultura şi
specificul lor popular prin reprezentaţii de măiestrie şi virtuozitate.
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Monumente istorice:

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 1994
NR

COD

Adresa

DENUMIRE

CRT

Tip

cat

ACTUALA

1.

13 B 326

1 Decembrie 1918 (fosta 6 Conacul Bethlen
Martie)

2.

13 C 051

str.l ancu, Avram 8

Prima
Românească
localitate

3.

13 B 324

în parc (lunca Racosului)

4.

13 B 323

AN AN
INC.

SF.

DAT.

AUTOR

APROX

B

b

Scoală C
din

c

Conacul Paget

B

c

Piaţa Mihai Viteazul

Biserica Reformata

B

b

1680

5.

Piaţa Mihai Viteazul 8

Clubul Muncitoresc

B

a

1939

secXX

Cristinel, George

6.

Piaţa Mihai Viteazul 9

Biserica Ortodoxa

B

b

1939

sec.XX

Cristinel, George

7.

str Raţiu, Ion 35

Casa

B

b

1945

sec.XX

Cristine), George

8.

str Raţiu, Ion 37

Casa

B

b

1945

secXX

Cristine!, George

9,

str Raţiu, Ion 39

Casa

B

b

1945

sec.XX

Cristinel, George

10.

str Retezatului 1

Casa

B

d

1955

sec.XX

11.

str Retezatului 3

Casa

B

d

1955

secXX

12.

str Retezatului 4

Casa

B

d

1955

sec.XX

13.

str Retezatului 6,8

Casa

B

d

1955

sec.XX
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14.

13 B 325

str. Teilor 10

Conacul Betegh

B

b

sec.XIX

15.

strVIaicu, Aurel 32

Casa

B

c

1939

secXX

Cristinel, George

16.

str Vlaicu, Aurel 34

Casa

B

c

1939

secXX

Cristinel, George

17.

str Vlaicu, Aurel 47

Casa

B

c

1949

sec.XX

18.

str Vlaicu, Aurel 49

Casa

B

c

1949

secXX

19.

str Vlaicu, Aurel 51

Casa

B

c

1949

secXX

20.

str Vlaicu, Aurel 53

Casa

B

c

1949

sec.XX

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
Editată de Ministerul Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
I - MONUMENTE, ANSAMBLURI Şl SITURI ARHEOLOGICE
Nr.
poz.

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

196

CJ-l-s-B-06998

Tumuli

Municipiul
Câmpia Turzii

"Izvorul Fizeş"

Epocă
nedeterminată

197

CJ-l-s-B-06999

Tumuli

Municipiul
Câmpia Turzii

"Izvorul Elecfalva"

Epocă
nedeterminată

198

CJ-l-s-B-07000

Necropolă

Municipiul
Câmpia Turzii

Fosta proprietate Betegh

sec. VII
Epoca migraţiilor
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II - MONUMENTE, ANSAMBLUR Şl SITURI DE ARHITECTURĂ
Nr.
poz.

Cod LMI 2004

Denumire / stil

1036

CJ-II-m-B-07553

1037

Adresă

Datare

Conacul Paget, azi Palatul Copiilor / stil Municipiul
englez
Câmpia Turzii

în parc (lunca Racoşului)

sec. XIX

CJ-II-m-B-07554

Conacul Bethlen, azi bibliotecă şcolară în Municipiul
incinta liceului "Pavel Dan" / baroc
Câmpia Turzii

Str. 1 Decembrie 1918

sec. XVIII

1038

CJ-II-m-B-07555

Biserica reformată

Municipiul
Câmpia Turzii

Piaţa Minai Viteazul

1680

1039

CJ-II-a-A-07566

Centrul civic comunitar interbelic

Municipiul
Câmpia Turzii

Piaţa Mihai Viteazul nr. 8-9

sec. XX

1040

CJ-II-m-A-07556.01

Clubul muncitoresc (autor
Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

Piaţa Mihai Viteazul nr. 8

1939

1041

CJ-II-m-A-07556-02

Biserica ortodoxă (autor
Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

Piaţa Mihai Viteazul nr. 9

1939

1042

CJ-II-m-B-07557

Conacul Betegh, azi grădiniţă / baroc

Municipiul
Câmpia Turzii

Str. Teilor nr. 10

sec. XIX

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

Casă
(autor Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Ion Raţiu nr. 35

1945

Casă
(autor Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Ion Raţiu nr. 37

1945

Casă

Municipiul

str. Ion Raţiu nr. 39

1945

Nr. poz. Cod LMI 2004
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81

(autor Cristinel George)

Câmpia Turzii

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Retezatului nr. 1

1955

Casă

Municipiul'
Câmpia Turzii

str. Retezatului nr. 3

1955-

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Retezatului nr. 4

1955

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Retezatului nr. 6-8

1955

Casă
(autor Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 32

1939

Casă
(autor Cristinel George)

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 34

1939

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 47

1949

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 49

1949

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 51

1949

Casă

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Aurel Vlaicu nr. 53

1949
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III - MONUMENTE DE FOR PUBLIC- NU EXISTĂ

IV-MONUMENTE MEM

ORIALE / FUNE RARE

Nr. poz. Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adresă

1373

Prima şcoală românească din Câmpia Turzii

Municipiul
Câmpia Turzii

str. Avram lancu nr. 8

CJ-IV-m-B-07858

Notă: Cod LMI, conform Legii nr. 422 / 2001, Ordinul MCC nr. 2682 / 2003 şi Ordinul MTCT nr. 562 / 2003:
CJ - judeţul Cluj
Categorii după natura obiectivului:
Categorii de monumente istorice:
I - arheologie
m - monument
II- arhitectură
a - ansamblu
III- monumente de for public
s - sit
IV- m o

82

Datare

Grupe valorice pt. clasarea monumentelor istorice:
A - de valoare naţională şi universală
B - reprezentative pt. patrimoniul cultural local

Câmpia Turzii Str. Laminori tilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

Descrierea monumentelor istorice
Conacul Paget
În preajma acestei construcţii frumoase, cu un acoperiş ce atrăgea pe vremuri atenţia prin ţiglele de un
roşu aprins, se aflau acareturile: grajdul cu cai de trăsură, şura, o fierărie, locuinţa administratorului
moşiei. în parcul castelului era un lac, alimentat continuu cu apa ce izvora dintr-o movilă învecinată.
Lacul comunica printr-un canal cu lacul conacului învecinat (Szentkereszty Zsigmond - Bethlen Odon)
din curtea Liceului "Pavel Dan" (str.1 Decembrie 1918 nr.17).
Peste drum de conac, pe spaţiul unde astăzi se găseşte Casa de Cultură "Ionel Floaşiu" (fostul "Club
Muncitoresc") şi „Vila Ungureanu", se aflau grajdurile cu caii de călărie, iar pe locui unde este acum
Oficiul Poştal nr.1 (str.1 Decembrie nr.6) era un manej pentru călărie. Tot aici, existau mai multe clădiri
din cărămidă, situate pe locul actualelor case de pe str.1 Decembrie 1918 nr.8 şi nr.10, care erau
locuinţele personalului de serviciu al castelului Paget.
Ilona Paget, nepoata şi succesoarea lui John Paget, a vândut prin 1913 conacul, parcul şi moşia statului
austro-ungar, care le-a folosit ca fermă agricolă de stat.
După 1918 în fostul conac Paget (intrat In posesia statului român) a funcţionat între 1918-1929 o fermă
agricolă statală, în paralel cu
orfelinatul de băieţi „Minai
Viteazul" (1920-1929), iar între
1929-1958
Staţiunea
Experimentală Agricolă (aparţinând
de
Institutul
de
Cercetări
Agronomice al României, ICAR).
în apropierea acesteia (pe fostul
teren al conacului John Paget) s-a
construit un mare siloz-depozit de
cereale si seminţe (str.1 Decembrie
1918 nr.1-3; transformat în ultimii
ani într-un bloc de locuinţe, cu
spaţii comerciale la parter).
Conacul John Paget
Într-o încăpere din acest fost conac (numit şi „Casa Albă", din cauza aspectului ei exterior) a funcţionat
între 1923-1949 o capelă ortodoxă, până înainte de darea în funcţiune în anul 1951 a primei Biserici
Ortodoxe din oraş (Piaţa Mihai Viteazul nr.9) (înainte de 1918 românii din cele 2 localităţi componente
au fost exclusiv greco-catolici). înainte de 1990 aici a funcţionat temporar şi "Palatul Copiilor" (după
1990 "Clubul Copiilor").

Prima şcoala românească din Câmpia Turzii
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În 1879, în locul vechii şcoli din GhirişArieş (o clădire de lemn situată alături de
Biserica Greco-Catolică str.Laminoristilor
nr.30), a fost ridicat un nou local de şcoală
din cărămidă, pe un teren situat vis-a-vis.
Aceasta a fost prima şcoală românească
din Câmpia Turzii (strada Avram Iancu
nr.8, azi Dispensarul Anti-TBC al
Policlinicii, înscrisă pe lista Monumentelor
Istorice ale judeţului Cluj elaborată de
Ministerul Culturii si Cultelor din România
Prima şcoala românească din Câmpia
Turzii în anul 2004).
Pe placa comemorativă încastrată pe frontispiciul şcolii , se prezintă următorul text:
ŞCOL’A ROMANA GR.CAT. 1879 SEPT.20 STN VENIŢI FIILORU, ASCULTAŢI ME !
FRICA D-LUI VE VOIU INVE- TIA PS.XXX.11.
Şcoala Română Greco-Catolică, 20 Sept.1878 STN ("stil nou", respectiv după calendarul
gregorian) Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă ! Frica Domnului vă voiu învăţa. Psalm 30, vers 11.
Conacul contelui Thoroczkai Pál
Un
alt
edificiu
nobiliar
impozant din Ghiriş-Sâncrai
(datând probabil de la inceputul
sec.XIX) a fost conacul contelui
Thoroczkai Pál, cumpărat apoi
de familia de moşieri Betegh
Miklos, construcţie dispărută în
anii
1944-1947.
Curtea
castelului era împrejmuită in
partea dinspre drum cu un zid
de cărămidă şi piatră, dealungul căruia, înspre interior,
se aflau amplasate locuinţele
Conacul contelui Thoroczkai Pál
slujitorilor (“ghirişi", cum li se spunea atunci).
În toamna anului 1944 (sept.-oct.1944) în Câmpia Turzii, aflată chiar pe linia frontului, au
avut loc distrugeri importante, datorate operaţiunilor militare de război. Printre construcţiile
care au avut de suferit în timpul luptelor a fost si conacul Toroczkai-Betegh. Avariile, precum
şi degradarea ulterioară a acestui castel abandonat de proprietar (zidurile au fost demantelate
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de către localnici pentru nevoi utilitare) au fost cauzele distrugerii sale complete. Pe locul
unde a fost castelul Toroczkai-Betegh se află în prezent bazinul mic al ştrandului (construit în
anul 1973), iar fostele grajduri de lângă castel au fost transformate în anii comunismului în
sediu al Staţiunii de Maşini şi Tractoare (SMT) (intrarea la SMT este pe str.Teilor, pe partea
stângă, spre Arieş, la intersecţia cu strada Şcolii, pe locul unde strada Teilor face o cotitură de
90° spre strada Şcolii).
Conacul a fost demolat în 1947, materialele rezultate fiind folosite la ridicarea Şcolii Primare
din cartierul Sâncrai (str.Tudor Vladimirescu, colţ cu str.Şcolii).
Conacul Szentkereszty - Bethlen
Conacul Szentkereszty - Bethlen
din Câmpia Turzii, judeţul Cluj,
este înscris pe lista Monumentelor
Istorice ale judeţului Cluj ,
elaborată de Ministerul Culturii si
Cultelor din România în anul 2004
(sub nr.1037).
În a doua jumătate a sec.XIX s-a
ridicat în Ghiriş-Arieş, pe str.1
Decembrie 1918 nr. 17,
Conacul contelui Thoroczkai Pál
conacul baronului Szentkereszty Zsigmond, alături de care s-a amenajat un lac artificial
înconjurat de un mic parc. Lacul comunica printr-un canal cu lacul artificial al conacului
învecinat Paget (str.Parcului). După primul război mondial, acest conac a devenit proprietatea
contelui Bethlen Ödön (1893-1968).
Conacul a fost folosit după cel de al doilea război mondial ca local de şcoală (Şcoala primară
"Ciclul II"). Azi este o clădire-anexă a Liceului Teoretic "Pavel Dan" (bibliotecă şi câteva
clase).
Conacul Bethlen
Tot în Ghiriş-Sâncrai a existat odinioară şi un alt castel (conac), cel al familiei Bethlen, şi
acesta dispărut în anii 1944-1947. Conacul se afla la intersecţia străzii Tudor Vladimirescu cu
strada Izvorului, nu departe de Arieş.
Conacul a fost grav avariat în cel de al doilea război mondial (sept.- oct.1944). Ruinele sale au
fost demolate în anul 1947, materialele rezultate fiind folosite la construcţia Şcolii Primare
din cartierul Sâncrai (str.Tudor Vladimirescu, colţ cu str. Şcolii).
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Referinţe:
Câmpia Turzii - Studiu monografic,
C

Conacul Szentkereszty - Bethlen
Mircea N. Nemeş et al, Societatea Culturală "Câmpia Turzii" - 775, 1994.
Câmpia Turzii - Istorie, Cultură, Civilizaţie, Mircea N. Nemeş et al, Casa Cărţii de Ştiinţă,
1998.
Conacul din str. Teilor nr.10 din Câmpia Turzii
Conacul din str. Teilor nr.10 din Câmpia Turzii, judeţul Cluj, este înscris pe lista
Monumentelor Istorice ale judeţului Cluj , elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor din
România în anul 2004.
Printre construcţiile civile mai vechi din Ghiriş-Sâncrai se înscrie şi acest conac, din prima
jumătate a sec.XIX, proprietate a unei familii de nobili (numele familiei necunoscut). A fost
construit cu obişnuitul peristil de coloane albe la intrare. Aici, perechea de ctitori a dispus
înscrierea blazoanelor nobiliare, atât cel al familiei soţului, cât şi al familiei soţiei. Edificiul
este astăzi sediul Grădiniţei de Copii nr.3. A fost construit în anul 1828, data fiind înscrisă sub
blazoane (MDCCCXXVIII, în prezent ştearsă).
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Conacul Bethlen

Blazoanele familiilor
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1.2.2.8.Infrastructura pentru turism
Potenţialul turistic al arealului este destul de valoros, datorită potenţialului natural şi
patrimoniului cultural şi arhitectural, datinilor şi obiceiurilor întâlnite în această zonă, datorită
convieţuirii în această parte a ţării a mai multor naţionalităţi, interferenţe culturale, lingvistice
şi religioase cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri.
Peisajul pitoresc face ca municipiul Câmpia Turzii să fie un punct de atracţie pentru numeroşi
vizitatori. Parcul Mare este spaţiul preferat de locuitori, fiind cadrul natural care oferă
posibilitatea petrecerii timpului liber. Bogăţia vegetaţiei s-a păstrat de-a lungul timpului,
municipalitatea intervenind prin amenajarea aleilor şi a spaţiilor de joacă, dotarea cu mobilier
urban şi iluminat ornamental, venind în întâmpinarea dorinţelor populaţiei de relaxare.
Un loc de promenadă pentru locuitorii municipiului este Parcul „Ionel Floaşiu". Situat în zona
centrală, în vecinătatea Casei de Cultură, oferă posibilitatea locuitorilor şi vizitatorilor
municipiului de a viziona spectacole în aer liber, de a asculta fanfara, de a se destinde şi de a
admira Fântâna Arteziană.
În împrejurimile municipiului se găsesc rezervaţii şi monumente ale naturii, staţiuni balneare,
vestigii istorice şi edificii culturale de interes turistic: Cheile Turzii, Băişoara, Lacurile Sărate
şi Salina Turda. Iubitorii muntelui au acces direct către Munţii Apuseni prin Valea Arieşului,
Valea Ierii şi Valea Râmeţilor.
LA BROSCUŢA

Este zona de agrement amenajată special pentru băi de soare şi apă, sport şi divertisment.
Complexul turistic oferă posibilitatea petrecerii timpului liber prin spaţii de joacă pentru copii,
restaurant modern, terasă în stil rustic.
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TIVER
Situat în zonă centrală a municipiului Câmpia
Turzii, Hotelul Tiver pune la dispoziţia
turiştilor condiţii excelente pentru cazare.
Dispune de restaurant, 70 locuri de cazare,
salon mic dejun, har, terasă, sală de biliard şi
autocare pentru organizarea de excursii în
împrejurimi şi peste hotare.

MILEXIM
Complexul Hotelier Milexim este format din
2 pensiuni. în cadrul complexului
funcţionează non stop un restaurant rustic,
un salon - restaurant modern pentru
nefumători, o sala de conferinţe şi o cramă.
Complexul este situat la intrarea în
municipiul Câmpia Turzii dinspre Turda pe
şoseaua internaţională E60, fiind locaţia
perfectă pentru odihnă şi relaxare într-o
ambianţa deosebită.
Atracţia municipiului nostru este sporită de numeroase restaurante, terase, cofetării, pizzerii:
Restaurantul MECHEL, APOLLO, FIESTA, GOSSNER, BENIDORM, Casa de nunţi
RAD1M, Cofetăria DANA.
Municipiul Câmpia Turzii are o bogată tradiţie în domeniul sportiv, ştiut fiind faptul că
echipele sportive sunt cei mai buni ambasadori ai unui oraş şi ai unei ţări. Sportivii noştri au
reuşit, prin talent, măiestrie şi dăruire, să reprezinte cu succes oraşul Câmpia Turzii în cele
mai importante competiţii naţionale şi internaţionale.
FOTBAL MECHEL
Clubul Sportiv Mechel a fost înfiinţat în 1923. În
prezent, în cadrul clubului activează 8 secţii
sportive: fotbal, atletism, alpinism, box, popice,
culturism, tenis de masă şi tenis de câmp. Echipa
de fotbal face parte din Liga a II-a şi are peste 200
de sportivi legitimaţi pe grupe de vârste si seniori.
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TENIS DE MASĂ ŞI TENIS DE
CÂMP
Clubul sportiv de tenis "Vaida Gavrilă" a
Municipiului Câmpia Turzii pregăteşte
sportivi pe categorii de vârstă, cuprinşi
între 8 şi 18 ani. Este afiliat la Federaţia
Româna de Tenis.

CLUBUL DE KARATE „TIM - TIN"
În cadrul acestui club activează 35 de
sportivi cu vârste cuprinse între 6 şi 48 de
ani. în palmaresul lor se înscriu rezultate
de excepţie, obţinute prin participarea la
campionate naţionale, europene si
mondiale.

POPICE
Secţia de popice activează din 1930 şi a
pregătit mulţi tineri pasionaţi de acest
sport. în prezent, echipa se antrenează la o
popicărie automată, care a adus echipei
rezultate foarte bune la competiţiile
naţionale, fiind actualmente Campioană
Naţională.

GIMNASTICĂ
Este un club înfiinţat în 2001, pregătind multe generaţii, cu participări meritorii la
campionatele de profil. în prezent, are o echipă mixtă formată din 18 copii cu vârste cuprinse
între 6 şi 10 ani.
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BOX
Performanţele în domeniul boxului sunt obţinute de o echipă formată din 15 sportivi cu vârste
între 12 şi 27 de ani. Boxerii s-au întors de la competiţiile la care au participat cu rezultate
onorante pentru club şi oraş.
CLUBUL SPORTIV "OFENSIV CLUB'"
A fost înfiinţat în anul 2007 sieste compus dintr-un mini-teren de fotbal şi un teren de tenis cu
suprafaţă sintetică. Activităţile clubului sunt: cursuri de tenis (începători şi avansaţi),
competiţii sportive şi sport de agrement.
MAJORETE
Trupa de majorete „Angels" s-a înfiinţat în
2006, fiind formată din 15 fete cu vârste între
14 şi 20 de ani. Trupa participă la evenimentele
festive ale oraşului, reprezentând municipiul la
acţiuni artistice şi sportive. În anul 2008 au
participat la festivaluri de profil din ţară (Târgu
Secuiesc, Sighişoara) şi străinătate (Polonia).

GENTRU DE TINERET „TIM TIN"
Funcţionează din 2002, fiind unul din primele centre
constituite în întreaga ţară. Obiectivul centrului este de a
promova activităţile cultural - educative în rândul tinerilor
şi este structurat pe mai multe module: cursuri de formare în
utilizarea calculatorului, cluburi sportive, cafenea culturală,
videoclub şi Subcentrul Antidrog. Centrul a iniţiat un post
de radio cu circuit închis, care funcţionează în cele două licee din oraş.
CLUBUL „FEMINA"
Clubul s-a format în 2007, din dorinţa de crea un
climat în care femeia să comunice, să socializeze şi să
promoveze spiritul activ şi întreprinzător care o
caracterizează. Organizează acţiuni umanitare, cercuri
de discuţii, întâlniri cu personalităţi, excursii,
prezentări gastronomice şi fashion.
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CLUB „ARMAGHEDON"
Este una din discotecile frecventate de
tinerii din municipiu cate atrage prin showurile organizate în fiecare săptămână
pentru iubitorii muzicii de calitate, cu
invitaţi de marcă, animatoare, dans şi
multă distracţie, toate contribuind Ia
crearea unei atmosfere incendiare.
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CAPITOLUL
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CAPITOLUL 2
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU
2.1.Structura economică sectorială din localitate
Activităţi specifice:
¾ Producţie
¾ Construcţii
¾ Comerţ
¾ Prestări servicii
¾ Tâmplărie
¾ Creşterea animalelor
¾ Cultivarea plantelor
¾ Turism
¾ Transporturi.

Capacitatea de dezvoltare a municipiului este determinată de:
¾ Existenţa drumului european E 60, drum care asigură legătura cu
celelalte localităţi din ţară şi străinătate
¾ Dezvoltarea zonelor industriale
¾ Dezvoltarea zonelor comerciale
¾ Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
¾ Valorificarea potenţialului turistic

2.2. Situaţia unităţilor economice
În prezent există 1133 de firme care dezvoltă activităţi economice şi 385 persoane fizice
autorizate.
Forţa de muncă
-2002Localitatea
Câmpia Turzii

Populaţia stabilă

Populaţia activă

27933

Populaţia ocupată
9955

Populaţia activă este de …% din totalul populaţiei stabile în localitate.
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Activităăţi economice1

Agriculltura. Un procent de 3,49% din poopulaţia ocu
upată practică activităţii agricole.
-nr. locuitoriLocallitatea

Populaaţia
ocupaată

Agrricultură

Silvicultură

Câm
mpia
Turzzii

99555

333

14

P
Populaţia
oc
cupată
A
Agricultură

upată lucreează în indu
dustria extraactivă şi
Industrria. Un proocent de 55% din poopulaţia ocu
prelucrăătoare.
-nr. lo
ocuitoriLocalitaatea

Câmpiaa Turzii

ª

1

955

Populaaţia
ocupaată

In
ndustria
ex
xtractivă

Industrria
prelucrăttoare

99555

13

5470

conform Reccensământ 20002
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pulaţia ocupată
Ind
dustria

Comerţţ şi servicii. 23,26% diin populaţiaa ocupată lucrează în coomerţ şi servvicii.

Loocalitatea Energie Construcţţii Comerţţ Alimenta Transporrt Poştă A
Activităţi Tranzacţii
electrică
ţie
uri şi
şi
fiinanciar imobiliare
şi termică
publică depozitarre teleco baancare şi
gaze şi
munic aasigurări
apă
aţii
309

Câmpia
C
T
Turzii

454

857

152

301

86

44

113

Populaţia ocupată
Comerț și servicii

Instituţţii publice. 15,84% luccrează în secctorul public.

966

Primăriaa Câmpia Turrzii Str. Lamiinoriştilor, nrr. 2-4, 4051000, jud. Cluj, w
www.campiatturzii.ro

Strategia
a de dezv
voltare a Municip
piului Câ
âmpia Tu
urzii 2008-2025

20
009

Localitatea

Populaţţia ocupatăă
(nr. locuitori)
l

Câmpia Turzii

9
9955

Admin
nistraţie
pub
blică

Î
Învăţămân
nt

Sănătate

73
32

512

333
3

A
Agricultură
Industrie
C
Comeț
și serrvicii
Instituții publice

Structurra ocupaţion
nală a popullaţiei, recenssământ 2002
2
Total

%

9955 100,00

Total poopulaţie ocu
upată
Funcţionnari superiorii în administrraţie publică

304

3,05

Specialiişti cu ocupaţţii intelectualee şi ştiinţificee

884

8,88

1366

13,72

545

5,47

1061

10,66

Agriculttori şi lucrătoori silvicultură
ră

226

2,27

Meşteşuugari şi lucrăttori calificaţi

2753

27,66

Operatoori la instalaţiii şi maşini; asamblori
a
de maşini,
m
echip
pamente şi allte produse

2015

20,24

787

7,91

14

0,14

Tehnicieeni, maiştri şii asimilaţi
Funcţionnari administtrativi
Lucrătorri operativi înn servicii, com
merţ şi asimiilaţi

Muncitoori necalificaţţi
Armată
Populaţţia ocupată pe
p activităţi economice, recensămân
nt 2002
Acttivitatea econnomică

Populaţia oocupată
în cifrre absolute

Agriculttură

977

3333

%
3,35
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Silvicultură

14

0,14

Industrie extractivă

13

0,13

5470

54,95

Energie el., gaz, apă

309

3,10

Construcţii

454

4,56

Comerţ

857

8,61

Hoteluri şi restaurante

152

1,53

Transport şi depozitare

301

3,02

Poştă şi telecomunicaţii

86

0,86

Financiar-bancare

44

0,44

Imobiliare

113

1,14

Administraţie publică

732

7,35

învăţământ

512

5,14

Sănătate şi asist. soc.

333

3,35

Alte activităţi

213

2,14

19

0,19

9955

100,00

Industrie prelucrătoare

Activităţi în gospodării pers.
Total

2.3.

Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei

În timp, municipiul Câmpia Turzii a devenit deosebit de atractiv pentru investitori. În prezent,
un număr mare de agenţi economici au ales municipiul nostru pentru a îşi dezvolta afacerile.
Domeniile în care activează sunt: industria metalurgică şi ceramică, automatizări industriale,
industria textilă, construcţii civile şi industriale, transporturi de mărfuri şi persoane,
agricultură (legumicultura, pesticide), comerţ şi servicii. După 1990 s-a extins considerabil
libera iniţiativă, s-a revitalizat potenţialul tehnic şi tehnologic al multor unităţi. Dezvoltarea
relaţiilor de parteneriat cu firme din străinătate, sporirea investiţilor, îmbunătăţirea
managementului fac din municipiul nostru unul dintre cele mai importante centre de afaceri
din această parte a ţării. În prezent există 1133 de firme care dezvoltă activităţi economice şi
385 persoane fizice autorizate.
Atuurile cu care Câmpia Turzii se prezintă în faţa investitorilor şi a partenerilor de afaceri
sunt legate de puterea economică a municipiului prin prezenţa unui agent economic industrial
metalurgic tradiţional cât şi a unui centru de afaceri care fac posibilă creşterea bunăstării şi
dezvoltării comunităţii în care trăim.
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2.3.1. Agricultura
Teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii, conform cadastru funciar 1990, măsoară o
suprafaţa de 2378,28 ha, cu următoarele utilizări:
Municipiul Câmpia Turzii

%
jud. Cluj

%
România

Suprafaţa (ha)

%
din teritoriul adm.

1685,79

70,88

64

62

Fond forestier

7,33

0,31

23

28

Alte terenuri

685,16

28,81

13

10

Suprafaţa agricolă

Dacă la ponderea suprafeţei agricole situaţia se prezintă peste media la nivel judeţean şi naţional,
suprafaţa fondului forestier deţine ponderi mult mai mici, iar "alte terenuri" deţin ponderi mult mai mari
decât situaţia la nivel judeţean şi de ţară.
Structura terenului agricol - conf. Fişa localităţii 2002:
Folosinţa

Suprafaţa

%

%

(ha)

din total

din total

agricol

teritoriu adm.

Arabil

1254

74,29

52,73

Păşuni

372

22,04

15,64

Fâneţe

59

3,49

2,48

Livezi

3

0,18

0,13

1688

100,00

70,98

Total agricol

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

Fructe

Legume

Cartofi

Floarea
soarelui

Grâu/
Secară

Porumb

Anul

Sfeclă de
zahăr

Evoluţia producţiei vegetale - conf. Fişa localităţii:

t/ha

t/ha

1992

1,57

1,59

-

13,33

3,61

16,74

40,00

1997

4,50

4,46

-

25,88

18,18

16,56

-

2002

2,43

3,38

2,15

38,24

18,50

14,20

203,33
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Suprafeţe cultivate - conf. Recensământ agricol 2002:
Tipul vegetaţiei

Suprafaţa (ha)

Cereale

962,88

Grâu

271,56

Secară

0,45

Orz

36,44

Orzoaica

114,24

Ovăz

2,29

Porumb

535,09

Sorg

2,81

Cartofi

32,97

Sfeclă de zahăr

115,57

Tutun

1,45

Floarea soarelui

32,52

Legume în grădini

31,06

Legume în sere / solarii

30,00

Plantaţii pomicole

0,33

Meri

0,09

Peri

0,03

Pruni

0,21

Numărul de maşini şi echipamente agricole utilizate conform Recensământ agricol 2002:
Maşini şi echipamente agricole

Număr

Tractoare

74

Motocultoare

10

Motocositoare

2

Pluguri cu tracţiune mecanică

93

Pluguri cu tracţiune animală

15

Semănători cu tracţiune mecanică

29

Semănători cu tracţiune animală

7

Combine

7

Care şi căruţe cu tracţiune animală

50

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte

11

100
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Efectivele de animale - conf. Recensământ agricol 2002:
Animale

Total

Bovine - nr. capete din care • vaci de
lapte - nr. capete

375
208

Ovine - nr. capete

3007

Caprine - nr. capete

37

Porcine - nr. capete

5592

Păsări - nr. capete

33564

Cabaline - nr. capete

115

Animale de blană - nr. capete

20

Măgari / catâri - nr. capete

10

Iepuri - nr. capete

381

Familii de albine - nr.

963

Producţia animală - conf. Fişa localităţii:
Anul

Carne

Lapte de vacă

Lână

Ouă

(tone)

şi bivoliţă

(kg)

(mii bucăţi)

(hl.)
1992

609

5605

8587

255

1997

312

7600

3400

3330

2002

406

8740

3960

2004

Productivitatea agricolă
Indicatorii privind productivitatea terenului agricol exprimate în unităţi cereale (U.C.) producţia agricolă
brută / ha teren agricol, oglindeşte cel mai fidel agricultura unei regiuni.
Pentru o mai completă imagine a orientării agriculturii, care ulterior se cristalizează în teritoriu în tipuri,
subtipuri, variante şi subvariante s-a adoptat o unitate de măsură comună, U.C, căci, elementele variate
ale producţiei agricole sunt numărate în unităţi diferite, iar greutatea variatelor produse agricole nu
reflectă importanţa şi utilitatea lor. Unitatea de măsură comună este o unitate convenţională, U.C, care sa stabilit în laboratoare, pe baza conţinutului în amidon şi proteine, date în calorii.
Coeficienţii de transformare în unităţi cereale (U.C.) a diferitelor produse agricole, vegetale şi animaliere.
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Produse vegetale (100 kg)
- grâu, fasole
- orz, porumb, secară boabe
- căpşuni
- pere, prune, caise, struguri, cireşe, vişine
- cânepă, trifoi, fân, mere
- ardei, pepeni, ceapă
- sfeclă de zahăr, cartofi, castraveţi, alte legume
- dovleci, perene, fân
- varză, tomate, trifoi verde anuale, fân
- secară verde, sfeclă furajeră

1,20
1,00
0,60
0,50
0,40
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

Produse animaliere
- ouă (100 buc)
- lapte (1001)
- miere (100 kg)
- came (100 kg)
- lână (100 kg)

0,25
0,80
3,00
5,00
40,00

Productivitatea agricolă, a fost obţinută din însumarea U.C.produse vegetale cu U.C. produse animaliere,
raportată la suprafaţa de teren agricol (36448 U.C.prod. vegetale + 33886 U.C. prod. animaliere) /1668
ha teren agricol
Productivitatea agricolă a municipiului Câmpia Turzii 42,16 UC / ha teren agricol.
Indicatorul pentru producţia animală se obţine prin transformarea efectivelor de animale domestice într-o
singură măsură (U.V.M. - unitate vită mare) ce se însumează şi se raportează la 100 ha teren agricol.
Indicii de transformare sunt:
- 0,90 pentru bovine
- 1,00 pentru cabaline
- 0,20 pentru porcine
- 0,15 pentru ovine şi caprine
- 0,01 pentru păsări.
Valoarea densităţii 140,05 U.V.M./100 ha teren agricol.

2.3.2. Industrie
După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie s-a resimţit şi în sectorul industrial,
care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative.

102

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

În industria metalurgică muncesc 3600 de angajaţi având cea mai mare pondere din zonă de
ocupare a forţei de muncă.

ZONA INDUSTRIALĂ - REIF
Fiind un centru urban cu valenţe importante, municipiul Câmpia Turzii îşi consolidează în
permanenţă funcţiile, existând preocupări majore pentru o dezvoltare continuă a zonei. In
acest sens, pe o suprafaţă de 44 ha, este în curs de amenajare o zonă industrială, unde vor fi
date în folosinţă birouri pentru servicii, infrastructură şi hale industriale. Investitorii interesaţi
sunt în marea majoritate străini, care activează în domenii precum: construcţii de maşini,
subansamble electrice şi împachetare produse cosmetice, industria produselor alimentare şi
servicii către populaţie.
Centrul Zonal de Afaceri
Ca urmare a unei activităţi intense economice şi comerciale, în anul 2002 a luat fiinţă Centrul
Zonal de Afaceri Câmpia Turzii din care fac parte întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinzători
particulari ce acoperă toate domeniile economice.
Centrul Zonal de Afaceri urmăreşte:
- crearea unei baze de date la nivelul municipiului Câmpia Turzii care să cuprindă firme
româneşti interesate în relaţii de afaceri cu firme din ţări ale UE;
- iniţierea şi pregătirea unui sistem de perfecţionare managerială;
- stabilirea de contacte cu oamenii de afaceri români şi străini; facilitarea înfiinţării de noi locuri de
muncă.
O deosebită extensie au cunoscut serviciile către populaţie. Existând un plan de dezvoltare
durabilă la nivelul localităţii a activităţilor economice şi sociale, regiile autonome şi
societăţile comerciale subordonate Consiliului local s-au transformat datorită creşterii
volumului de investiţii şi a îmbunătăţirii managementul.
Mechel Câmpia Turzii SA (fosta S.C. Industria Sârmei S.A.) aparţine societăţilor siderurgice cu flux
integrat, realizând produse lungi, din categoriile profile laminate uşoare (rotunde, hexagonale, late),
sârma laminată, bare calibrate, sârme trase la rece (moi, tari şi speciale), pentru utilizări diverse, electrozi
şi fluxuri de sudură, cabluri de tracţiune şi alte produse care folosesc drept materiale sârma.
Dintre societăţile comerciale siderurgice mari, cu flux integrat, de tip combinat "Industria Sârmei",
realizează produsele cu gradul de prelucrare cel mai avansat (sârme trefilate şi cabluri de tracţiune).
Diversitatea produselor realizate conferă societăţii avantajul flexibilităţii faţă de o piaţă dinamică, cu un
avantaj larg de cerinţe dar şi dezavantajul unor fluxuri tehnologice sinuoase, care se desfăşoară cu
ajutorul unui număr mare de instalaţii şi utilaje, cu implicaţiile tehnice şi financiare respective.
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Chemical Independent Group S.A.
Societatea comercială CHEMICAL INDEPENDENT GROUP S.A. a luat fiinţă în anul 1993
în oraşul Câmpia Turzii fiind prima societate din ţară producătoare de pesticide cu capital
integral privat. Profilul de activitate al firmei este condiţionarea şi vânzarea pesticidelor
(fungicide, erbicide, acaricide, insecticide) atât în România cât şi în exterior.
Încă de la înfiinţare S.C. CIG S.A are relaţii de colaborare cu firme renumite pe plan mondial
în domeniul pesticidelor cum ar fi: Du Pont De Nemours (SUA), Dow Agrosciences (SUA),
Bayer A.G. (Germania), cu care a omologat peste 15 produse.
În perspectiva GIC S.A. este preocupată de omologarea de noi produse şi urmăreşte stabilirea
unor relaţii de colaborare cu alţi parteneri.
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S.C. Cercon Arieşul S.A.
Înfiinţată în 1907, Fabrica de ţigle şi cărămizi Câmpia Turzii, azi societate comercială pe acţiuni cu
capital privat - Cercon ArieşuI - are ca principal obiect de activitate fabricarea produselor ceramice din
argilă pentru construcţii. Paralel cu introducerea de tehnologii moderne, s-a dezvoltat o puternică mişcare
în domeniul inovaţiilor, care au dus la creşterea calităţii produselor. Lista de produse, pe care le livrează
în prezent societatea, cuprinde: cărămidă plină, ţigle, coame şi corpuri ceramice.
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Antepriza de Construcţii şi Servicii Auxiliare
Actuala denumire a societăţii comerciale ACSA SA datează din 1991, fiind succesoarea Anteprizei de
Construcţii Industriale înfiinţată în anul 1967. Activitatea desfăşurată şi experienţa dobândită pe
parcursul a peste 30 de ani de existenţă, îi permit abordarea oricărui gen de lucrări, indiferent de
mărimea şi complexitatea acestora, în domeniul construcţiilor industriale şi speciale, civile,
agrozootehnice, hidrotehnice, pentru transporturi şi comunicaţii, alimentări cu apă şi canalizare, pentru
transportul şi distribuţia gazelor naturale şi a lichidelor, etc.
ACSA S.A. execută lucrări de construcţii, montaj tehnologic, izolaţii şi protecţii anticorozive, zidării
industriale şi o mare varietate de instalaţii (electrice, automatizare, măsură şi control, tehnologice,
sanitare, încălzire, ventilaţie, apă, gaze) şi altele.

S.C. Domeniul Public
S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii se ocupă cu întreţinerea şi repararea străzilor, amenajarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi.
Sectorul de Distribuţie Gaze Câmpia Turzii
Sectorul de Distribuţie Gaze Câmpia Turzii are ca activitate de bază distribuţia gazelor naturale la toate
categoriile de consumatori în municipiul Câmpia Turzii şi 29 localităţi din mediul rural.
Toate aceste localităţi însumează 448 km de conducte şi branşamente, 14.200 abonaţi, 30 staţii de
reglare, 5.500 posturi de reglare, 45.000 puncte de ardere, 14.500 aparate de măsura şi control etc.
Sectorul de Distribuţie Gaze Câmpia Turzii a realizat în regie proprie dubla alimentare cu gaze naturale a
municipiului, totalizând peste 200 km conducte şi branşamente înlocuite. în 1991 s-a finalizat construcţia
bazei de producţie nr.1 unde este actualul sediu.
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Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Câmpia Turzii, regie sub autoritatea
Consiliului Local, este principalul furnizor de servicii către populaţie şi are ca obiect de activitate.
- captarea, tratarea şi furnizarea de apă potabilă;
- canalizarea şi epurarea apei menajere;
- prepararea şi furnizarea apei calde menajere şi pentru încălzire;
- prestarea de servicii de salubritate;
- administrarea fondului locativ;
Furnizarea apei potabile se realizează 24 ore / zi din 3 surse de apă: Călăraşi, Poiana, Hăşdate, lungimea
reţelei de aducţiune, transport şi distribuţie fiind de 80,5 km.
S.C. Agroser S.R.L. Câmpia Turzii
SC Agroser SRL are profil de activitate producerea şi comercializarea legumelor de seră, solarii şi câmp.
Unitatea a fost înfiinţată prin privatizarea SC CAMPIASER SA. Baza de producţie este formată din 21,5
ha sere industriale de tip Prinf-Dokkum, 6 ha de sere tunel reci, 2,5 ha solarii bloc şi 10 ha teren arabil.
Societatea produce anual peste 2.500 tone legume, pe care le valorifică în ţară şi străinătate.
Staţia CFR - Câmpia Turzii
A fost construită în anul 1881 cu scopul transportului de călători şi marfă. Staţia are 11 linii pentru
circulaţie şi manevră. Circulaţia şi manevra se execută cu tracţiune Diesel şi electrică.
Este situată pe magistrala 3r linia 300, între staţiile Teiuş şi Cluj-Napoca. Transportul de călători şi marfă
se încadrează normelor şi standardului european. Transportul de călători internaţional se face prin 2
trenuri RAPID pe rutele Târgu Mureş - Budapesta, Budapesta - Târgu Mureş.
Staţia CFR Câmpia Turzii deserveşte municipiul Câmpia Turzii, municipiul Turda şi localităţile din
împrejurimi. Aprovizionarea cu materii prime a SC. Industria Sârmei S.A. se face prin transportul
feroviar de marfă.
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Situaţia firmelor înregistrate la Ministerul Finanţelor la 01.01.2007
Activităţi
economice

Număr
societăţi

Cifra de afaceri
(RON)

Agricultură

Număr
angajaţi

332852

9

Industrie

105

483953104

5431

Construcţii

104

32090332

511

78

27422144

146

1

51175777

259

3S9

100973560

915

2

126649

1

42

4761101

124

Sănătate*

8

672903

22

Învăţământ*

4

351326

10

Sport, Cultură, Recreere

4

72057

6

732

655931805

7434

Transporturi şi telecomunicaţii
Tehnico edilitare
Comerţ şi prestări servicii
Financiar bancare
Turism şi alimentaţie publică

Total
*cuprinde unităţile organizate ca societăţi comerciale

Număr de unităţi economice pe clase de mărime
Activităţi
economice

Agricultură

Nr.
societăţi

Nr. Întreprinderi
Micro
0-9

Mici
10-49

Mijlocii
50-249

Mari
peste 250

angajaţi

angajaţi

angajaţi

angajaţi

15

15

-

-

-

Industrie

105

86

11

7

1

Construcţii

104

96

5

3

-

78

73

5

-

-

1

-

-

-

1

3S9

344

25

-

-

Transporturi şi telecom.
Tehnico edilitare
Comerţ şi prest. servicii
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Financiar bancare

2

2

-

-

-

42

39

3

-

-

Sănătate*

8

8

-

-

-

învăţământ*

4

4

-

-

-

Sport, Cultură, Recreere

4

4

-

-

-

732

671

49

10

2

100%

91,67%

6,69%

1,37%

0,27%

Turism şi alim. publică

Total

*cuprinde unităţile organizate ca societăţi comerciale
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3,48%
Transporrturi şi
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i
1,96%
%

Co
omerţ şi
prrestări
servicii
12
2,31%

T
Turism
şi
alimentaţie Să
ănătate
p
publică
0
0,30%
1,67%
anciar
Fina
Ag
gricultură
ban
ncare
0
0,12%
0,0
02%

Ind
dustrie
73
3,06%
Construc
cţii
6,87%

Pondereaa activităţilor economicee după cifra de afaceri

Comerţ şi
C
prestări
Tehnico servicii
edilitare 14,39%
7,80%
uri şi
Transportu
telecomun
nicaţii
4,18%
%

T
Turism şi
S
Sport,
Cultură
ă,
Financiar a
alimentaţie Sănătate
Recreere
0
0,10%
bancare
publică
0,01%
0,02%
Agricultură
ă
0,73%
0,05%
Învă
ăţământ
0,,05%

Industrie
73,78%

Construcţii
4,89%
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P
Ponderea
acctivităţilor ecconomice du
upă număru
ul de societăţţi

Turrism şi
alim
mentaţie
pu
ublică
Financiar 5,,74%
bancare
0,27%

nătate
Săn
1,0
09%

Învă
ăţământ Sport,
ură,
Cultu
0,,55%
Recre
eere
5%
Ag
gricultură 0,55
2,05%
Indu
ustrie
14,3
33%
Constrrucţii
14,21
1%

Comerţ şi
C
prestări
servicii
50,41%
uri
Transportu
şi
Tehnicco telecomuniccaţ
edilitare
ii
0,14%
%
10,66%

C
2.3.2 Comerţ
Câmpiaa Turzii estee caracterizzată printr-uun comerţ bine
b
structuurat : 2 pieţţe agroalimeentare şi
industriale PIAŢA UNIRII şi PIAŢA MICĂ,
M
un OB
BOR şi reţeeaua de maagazine ptiv
vate care
desfac o diversitate de mărfuri. Municippiul nostru este
e un cenntru de aproovizionare şi
ş pentru
localităţţile limitroffe în speciaal cu produuse din unittăţile: PLUS
S DISCOU
UNT S.C.S, PROFI,
HENKE
EL, BEM A,
A BONDO
OR ALIME
ENT, FAMIILLY, REM
MO, PERSE
E, VIVAL, DORA,
CELESTE, JOLY,, HAPY-ZO
ONE, POLIANA, TOM
MI, CAMPA
AN - BAZA
AR, LIA, OLIVIA,
O
DESRE
EF, EUROC
CONSTRUC
CT, AMIC, DOMO, ZASS,
Z
ROM
MBIZ, MOD
DENA, RO
OMANA,
CASA PERDELEL
P
LOR, LAU
URISI, CAS
SA AUTO - reprezentaanta HUND
DAY, IRINA
A, EMA
CRIS, CRISTINA
A, 21 IRIS, SE-CO, M A G N O L I A , F L O R E S , R E A F A R M ,
FARMA
AVET, ANIIFARM.
Problem
me
-

Slaba capitaalizare a soccietăţilor coomerciale
N
Nivelul
reddus al investtiţiilor de caapital extern
n în econom
mia locală
N
Nivelul
reddus al câştiguului mediu net pe salarriat
L
Lipsa
unor comercianţi en-gros
L
Lipsa
unor magazine specializate
P
Preţul
ridicaat al produsselor de pe piaţă.
p
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CAPITOLUL 3
POPULAŢIE, RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ
3.1. Descrierea generală a localităţii.
Cele mai străvechi urme materiale de viaţă omenească care au fost scoase la iveală datează
din faza timpurie a epocii neolitice (epoca nouă a pietrei) din intervalul 6500-300 i.e.n. Alte
materiale arheologice, de asemenea din epoca străveche, provin din eneoliticul târziu (27002100 i.e.n.), apoi, pe măsura înaintării în timp, din faza de trecere de la eneoliticul târziu la
perioada timpurie a bronzului (1900-1700 i.e.n.), pe urmă din epoca bronzului (1700-1150
i.e..n), precum şi din prima vârstă a fierului (1150-350 i.e.n.), şi, în fine, din epoca dacică
(secolul III i.e.n.-106 e.n.), corespunzătoare celei de a doua vârste a fierului.
Epoca veche a antichităţii fiind reprezentată de mai multe probe arheologice şi numismatice
aparţinând perioadei când Dacia era provincie romană (secolele II şi III e.n.) identificate în
sus-numita arie, între care şi urmele mai multor aşezări.
Din vremea de după retragerea la sud de Dunăre a stăpânirii imperiale a Romei, în aşa numita
epocă a marilor migraţii a popoarelor (secolele IV-X), este semnalată recenta descoperire
arheologică în teritoriul oraşului Câmpia Turzii, a urmelor unei aşezări a populaţiei dacoromane, locuirea fiind dată în secolele IV-V; în acelaşi loc, s-au găsit resturi de complexe –
locuinţe şi bordeie - mai noi, care provin din secolul VIII, ceea ce demonstrează faptul că, în
aşezarea aceasta a fost reluată locuirea de către elementul autohton, romanizat, populaţie
rurală cu îndeletniciri câmpeneşti. Tot din secolele marilor migraţii se mai cunoaşte trecerea
pe aici a avarilor (probabil în anul 700 - începutul secolului VIII), de la care au rămas
morminte, precum şi existenţa în zonă a unei aşezări din secolele VII-IX, aparţinând
populaţiei autohtone, împreună cu urme de cultură materială de epocă (cioburi de lut ars).
Abordând istoria oraşului, se poate afirma că acesta se numără printre cele mai vechi aşezări
atestate documentar în Transilvania evului mediu, intrarea sa în istorie petrecându-se în urmă
cu 780 de ani.
Localitatea purtând numele de Câmpia Turzii s-a înfiinţat în anul 1925, prin Decretul regal nr.
2456 din 25 septembrie, prin unificarea celor două comune situate una lângă cealaltă, Ghiris
şi Sâncrai.
Intrarea în istoria ţării a celor două aşezări, Ghiris şi Sâncrai, este fixata în scris de vechi
documente care le atestă existenţa.
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Mai întâi o primă menţionare documentară, datând din anul 1219, despre satul Sâncrai, ce
atunci se identifica cu moşia regală, aşezarea purtând chiar în denumirea sa, pe cea de "sat al
Sfântului Rege"(în document este scris în latină: "villa Sancti Regis"). Ghirisul şi-a aflat
prima sa atestare documentară într-un document de la anul 1292, în care este pomenit ca
moşie (în original: "terra Gerusteleke" - adică Pământul lui Gerus).
În anul 1610 localitatea Ghiris este ridicată la rangul de târg, iar în anul 1950 Câmpia Turzii
devine oraş.
În 11 noiembrie 1998, prin Legea nr. 204 oraşul Câmpia Turzii este declarat municipiu.

3.2. Aşezarea geografică
Municipiul Câmpia Turzii se află aşezat în lunca largă a Arieşului, la contactul Depresiunii Turda Câmpia Turzii cu Podişul Măhăceni şi Câmpia Transilvaniei. Aici Arieşul îşi schimbă brusc direcţia de
la Vest la Est, înspre Sud. între marginea nordică a oraşului şi Arieş se află Câmpul Bergului. Altitudinea
minimă este de 238 m la est, spre Viişoara, iar cea maximă, spre nord-vest atinge 306 m.
Pe calea ferată, municipiul se află situat la 51 km de Cluj-Napoca, iar pe şosea (DN 15 / E 60), la 41 km
de Cluj-Napoca, respectiv la 9 km de Turda.
Municipiul Câmpia Turzii se învecinează în partea de N şi V cu municipiul Turda, în partea de S cu
comuna Călăraşi, în partea de SE cu comuna Luna şi în partea de N şi E cu comuna Viişoara.
Date generale
Cod SIRUTA: 55357
Unitatea teritorială de planificare / judeţ: UTP3 Zona Sud (Turda-Câmpia Turzii)
Coordonate: 46°32'0" N; 23652'0" E
Altitudinea: 300 m
Populaţia totală stabilă (recensământ 2002): 26.823
Suprafaţa teritoriului administrativ: 2378,28 ha
Caracterul funcţional al localităţii: industrial
Oraşe înfrăţite după anul 1990:
Putten - Olanda
Mohacs - Ungaria
Siemianowice - Polonia
La Salvetat Saint-Gilles - Franţa
Bayramic - Turcia
Kisber - Ungaria
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Principalele produse locale:
- Industrie siderurgică (oţel, laminate, sârmă, cabluri);
- Produse metalice;
- Confecţii, tricotaje, postav;
- Izolatori electrici;
- Oxigen;
- Cărămidă, ţiglă;
- Fermă bovine;
- Sere legumicole;
- Centru pomicol;
Amplasarea municipiului în reţeaua de circulaţie naţională / judeţeană
Teritoriul administrativ al municipiului este traversat la sud de autostrada Transilvania Braşov - Borş.
Municipiul Câmpia Turzii se află poziţionat pe traseul rutier şi feroviar între municipiile Cluj-Napoca,
Turda spre nord, respectiv Alba Iulia spre sud şi Târgu Mureş spre est.
Astfel, pe cafea ferată, oraşul se află situat la 51 km de Cluj-Napoca (CF 300) şi la 10 km de Turda, iar
pe şosea (DN 15/E 60), la 41 km respectiv 9 km în raport cu oraşele menţionate.
Rutier, municipiul este traversat de şoseaua naţională DN15-E60 cu o lungime de 6,2 km, care asigură
legătura cu Turda - Cluj, respectiv Luduş - Târgu Mureş.
Transportul în comun şi legătura cu localităţile învecinate se face cu autobuze care deservesc în egală
măsură Câmpia Turzii, cât şi Turda.
Municipiul nu se bucură de existenţa unui aeroport, dar poate utiliza serviciile:
- aeroportului internaţional Cluj Napoca situat la o distanta 60 km
- aeroportului UM 01969 Câmpia Turzii situat la o distanta de 5 km în satul Luna
Baza Aeriană 71 a fost modernizată în perioada 2005-2006 şi a devenit al doilea aerodrom al forţelor
aeriene române.
Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii asigură:
- serviciul de poliţie aeriană sub comandă NATO;
- serviciul de intervenţie umanitară sub comandă naţională;
- menţinerea integrităţii spaţiului;
- combaterea oricăror acţiuni ilicite în spaţiul aerian naţional;
La nivel judeţean municipiul Câmpia Turzii se relaţionează:
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pe direcţia NE, prin DJ 150, cu comunele Viişoara, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Frata,
Mociu(DN 16);
pe direcţia S, prin DC 62 şi CF 300, cu Călăraşi Gară;
pe direcţia N, prin CF 300, cu comunele: Ploscoş, Cojocna, Apahida;

Cartiere
Teritoriul localităţii este împărţit în şase cartiere: zona centrală, cartier Şarât, cartier sud-est (blocuri),
cartier Sâncrai, cartier Insula, cartier Lut.
Zona centrală
Zona este extrem de circulată, pe artera principală şi o bună parte dintre celelalte străzi sunt prezente toate
categoriile de autovehicule, traficul încadrându-se în trei categorii:
- circulaţie de interior,
- circulaţie comună (localităţilor Câmpia Turzii şi Turda),
- circulaţie de tranzit.
Spre est, în prelungirea str. G. Coşbuc se face ieşirea din localitate spre Viişoara (DJ 150).

Cartier Sâncrai
Cartierul, de mici dimensiuni, are o reţea de străzi cu artere majoritar liniare şi intersecţii perpendiculare.
Este traversat de str. 1 Decembrie 1918 care se suprapune peste drumul naţional. Cum punctele de
atracţie a circulaţiei sunt reduse numeric (liceu, biserica ortodoxă, baza de agrement), se poate
concluziona că traficul cel mai susţinut se manifestă pe artera principală, iar în centrele de atracţie
menţionate se vor produce creşteri ale traficului de autoturisme şi în special pietonal: la liceu - zilnic, la
baza de tratament sezonier, iar la biserică, cu ocazia sărbătorilor religioase principale.
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Cartier Şarât
Situat la vestul căii ferate, cartierul se remarcă prin artere cu caracteristici asemănătoare cu cele din
cartierul Sâncrai. in cartier se află amplasate două colegii şi o şcoală, precum şi 3 întreprinderi (una dintre
acestea Distrigaz) şi o unitate sanitară. Traficul nu prezintă valori semnificative din punctul de vedere al
vehiculelor, cu excepţia celor care deservesc unităţile productive, însă traficul pietonal are tendinţe de
accentuare în vecinătatea şcolilor. Legăturile cu cartierele de la estul căii ferate se fac prin intermediul
pasajelor la nivel, ceea ce implică riscuri de accidente.

Cartier sud-est (Blocuri)
Cartierul, care se află amplasat între str. 1 Decembrie 1918 (drumul naţional) şi calea ferată, are o reţea
de străzi aproximativ rectangulară şi continuă caracterul de zonă centrală. Se caracterizează prin puncte
de atracţie deosebite: 5 dintre cele mai importante lăcaşuri de cult, stadionul municipal, sediul
Romtelecom şi poştei, o şcoală generală, precum şi o piaţă agro-alimentară.
Clădirile de locuit sunt preponderent blocuri cu regim de înălţime redus (max.4 niveluri). Aceasta face ca
traficul de vehicule să fie variat, de la vehicule de transport marfă, până la cele de transport în comun şi
autoturisme. Circulaţia pietonală este, de asemenea, importantă dată fiind densitatea mai mare de locuire,
dar şi interesul pentru diversele obiective menţionate mai sus.
Cartier Insula
Cartierul se află în partea de nord-nord-vest, oarecum distanţat de restul localităţii şi dispune de o reţea de
străzi redusă şi de categorie inferioară. Acesta este separat de restul localităţii de calea ferată şi pârâul
Racoşa

Cartier Lut
Cartierul se găseşte în partea de nord a municipiului, la nord de str. Laminoriştilor (drumul naţional.).
Reţeaua sa stradală este redusă şi străzile sunt de categorie inferioară cu excepţia drumului principal.
în zonă este amplasată întreprinderea cea mai importantă din municipiu, Mechel Câmpia Turzii SA
(fosta S.C. Industria Sârmei S.A.). Ca urmare, la vehiculele care străbat zona pe str. Laminoriştilor se
adaugă traficul important de vehicule grele de transport marfă care provine sau accede către acesta
întreprindere.
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3.3. Populaţia şi resursele umane
3.1.1. Populaţia. Elemente demografice sociale. Evoluţia populaţiei.
Orice aşezare umană este un segment de teritoriu amenajat pentru a crea, perfecţiona sau modifica, dar şi
conserva condiţii care fac posibilă viaţa socială. Orice aşezare umană este un mediu artificial care face
posibilă acţiunile şi interacţiunile de tip social. Pe de altă parte orice localitate are anumite coordonate
geografice, respectiv mediul natural în care este situată este caracterizat de anumite trăsături specifice.
Beneficiarul nemijlocit al amenajărilor de orice fel din cadrul localităţii este comunitatea locală, respectiv
oamenii care constituie comunitatea respectivă. O precondiţie necesară existentei oricărei comunităţi
umane (şi aşezări umane) este populaţia, în ultimă instanţă populaţia locală este cea care asigură
viabilitatea unei localităţi şi în concluzie persistenţa ei în timp.
Populaţia este resursa şi factorul cel mai dinamic în cadrul unei localităţi. Schimbările care au loc în
cadrul localităţii sunt mai ales rezultatul schimbărilor sociale ce afectează comunitatea locală, respectiv
populaţia. Nivelul, intensitatea şi diferenţierea aşteptărilor populaţiei locale generează schimbări
structurale vizibile în structura şi morfologia, precum şi în funcţiile localităţii.
Din aceste motive orice intenţie de a modifica într-un sens sau altul morfologia funcţională a unei
localităţi trebuie să se întemeieze pe o analiză a structurilor din cadrul populaţiei rezidente. Şi pe cât este
posibil să se tină cont în planificarea dezvoltării unei localităţi de concluziile acestor analize.
Prin structuri înţelegem elemente relativ invariante în timp din cadrul populaţiei şi anumite raporturi
cantitative dintre aceste elemente. Consecinţa acestor raporturi cantitative este un anumit fel de a fi al
populaţiei, anumite tipuri de comportament, dar şi anumite potenţialităţi şi limite în acţiunea cotidiană
realizată de populaţia ce face obiectul analizei. Când acţionează social, oamenii joacă seturi de roluri
sociale care sunt la rândul lor aferente poziţiilor sociale pe care le ocupă în spaţiul social. Rolurile sociale
sunt aşteptări comportamentale definite de membrii comunităţii la adresa ocupanţilor diverselor poziţii
sociale. Sau altfel spus: sunt sisteme de expectante definite şi în funcţie de locul unde se întâmplă. Din
această raţiune locul (şi în sens de localitate sau aşezare umană) are un rol definitoriu pentru expectanţele
sociale. Sau altfel spus în termeni mai puţin academici, locul sfinţeşte oamenii aşa cum oamenii sfinţesc
locul. Respectiv, pentru orice comunitate locul în care trăieşte are o anumită semnificaţie, un înţeles.
Această semnificaţie influenţează constituirea expectanţelor, aşteptărilor, sociale la nivelul localităţii
respective. Indivizii se comportă după regulile obiceiurile locale. Se comportă într-un mod specific
fiindcă sunt socializaţi într-un habitat specific. Din acest motiv habitatul construit nu este doar un cadru
artificial ci un element constitutiv al societăţii la nivel local.
Pentru a înţelege mai bine « spiritul locului » trebuie să cunoaştem elementele structurale ale populaţiei
rezidente în locul respectiv.
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Descriere generală a populaţiei municipiului Câmpia Turzii
Municipiul Câmpia Turzii este o localitate cu o istorie impresionantă şi deosebit de veche. Din epoca
modernă, de când avem la dispoziţie date statistice sistematice înregistrate la recensăminte, evoluţia
populaţiei din Câmpia Turzii se prezintă astfel:

Populaţia municipiului Câmpia Turzii din perspectivă istorică
1850

1857

1880

1900

1910

1930

1941

1966

1977

1992

2002

1655

1563

1833

2404

2519

4124

5759

17457

22409 29307

26823

Sursa: Recensământul populaţiei
Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea localitatea Câmpia Turzii era o localitate cu o populaţie ce nu depăşea
1900 de locuitori. După criteriul numărului de populaţie, localitatea pe care o analizăm este o localitate
de tip rural. Ritmul de creştere a localităţii este relativ lent, 4124 locuitori în 1930, an considerat an de
referinţa pentru dezvoltarea de tip capitalist a României în perioada interbelică. Ritmul de creştere a
populaţiei localităţii Câmpia Turzii se accelerează în perioada comunistă. Localitatea înregistrează 17457
de locuitori la recensământul din 1966 şi 22409 în anul 1977. Această creştere se datorează politicilor de
dezvoltare industrială în profil teritorial din perioada respectivă. Judeţul Cluj în ansamblul lui a beneficiat
în anii 50 şi 60 ai secolului XX de investiţii majore în domeniul industriei. În Câmpia Turzii această
politică de dezvoltare de tip socialist este vizibilă în creşterea mărimii localităţii. Recensământul din anul
1992, cel care înregistrează cel mai fidel situaţia generată de sistemul comunist, a surprins apogeul
creşterii demografice din istoria de până acum a municipiului Câmpia Turzii: 29307 locuitori.
Este evident că dezvoltarea municipiului Câmpia Turzii a fost determinată decisiv de politicile de
industrializare tipice pentru cel de-al doilea va) al industrializării de tip socialist din anii 1970. Altfel
spus: dezvoltarea municipiului Câmpia Turzii în ultimele patru decenii se datorează unui complex de
factori exogeni, externi comunităţii şi nu factorilor endogeni, resursele proprii ale comunităţii.
În anul 2002 municipiul Câmpia Turzii a avut o populaţie de 26823 persoane, faţă de 29307 persoane
înregistrate la recensământul din 1992. În zece ani populaţia municipiului Câmpia Turzii a scăzut cu
2484 persoane (8,47%).
Dinamica populaţiei municipiului Câmpia Turzii în perioada 1992-2005
1992*
29307

1992
30013

1997

2000

2002*

2002

2003

2005

29936

29713

26823

27933

27728

26900

* Date recensământ
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Date statistice din fişa localităţii. Populaţia stabilă la 1 iunie anul respectiv
Datele statistice anuale din Fişa localităţii, ne arată un declin constant al populaţiei municipiului,
începând cu anul 1992. Reducerea numerică a populaţiei este un fenomen general ce se manifestă în
societatea românească la ora actuală.
O analiză a informaţiilor din tabelul de mai jos (Tab. nr. 3) ne arată ca populaţia oraşelor din judeţul Cluj
este în scădere.
Populaţia municipiilor şi oraşelor din judeţul Cluj la ultimele două recensăminte, 1992 şi 2002
2002

1992

Cluj Napoca

317.953

328.602

Turda

55.887

61.200

Dej

38.437

41.216

Câmpia Turzii

26.823

29.307

Gherla

24.083

26.277

Huedin

9.439

9.961

Interesant de observat sunt şi discrepanţele dintre datele statistice anuale şi cele de fa recensăminte.
Datele statistice anuale din fişa localităţii au valori mai mari decât datele structurale înregistrate la
recensămintele din anul 1992 şi 2002 Explicaţia este relativ simplă: ia recensământ se înregistrează
populaţia permanentă, în datele din Fişa localităţii sunt cuprinse şi persoanele care doar vremelnic
(flotant) stau în localitate. Dar şi aceste date anuale ne indică o reducere a volumului populaţiei în
perioada cuprinsă între anii 1992 - 2005. Tendinţa generală ce se conturează la nivelul datelor statistice
este reducerea numărului populaţiei din municipiu. Această tendinţă se datorează în principal
restructurărilor din economia oraşului urmate de o emigraţie considerabilă. Pe de altă parte scade
natalitatea. Raportul dintre sporul natural şi cel migrator este în favoarea celui din urmă. Ceea ce însemnă
că din punct de vedere economic, social, cultural etc. municipiul aparent nu mai este suficient de atractiv
pentru a menţine populaţie, dar nu reprezintă nici interes pentru potenţiali imigranţi.
Această diminuare a populaţiei se încadrează în tendinţa generală de scădere a populaţiei în România.
Ceea ce înseamnă că nu este doar un fenomen local, ci unul general social. La nivelul municipiului
Câmpia Turzii această tendinţă generală este mai accentuată la ora actuală. Ne putem aştepta ca în anii
următori această tendinţă să se accentueze.
În ceea ce priveşte structura pe sexe a populaţiei aceasta se încadrează în tiparul normalităţii societăţii din
România.
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Câmpia Turzii, Structura pe sexe, recensământul 2002
Total populaţie

Bărbaţi

Femei

26823

13078

13745

100%

48.76%

51.24%

Structura pe sexe a populaţiei judeţului Cluj este echilibrată, fiind foarte apropiată de ceea ce s-a regăsit
pe plan naţional, la ultimul recensământ. Procentul populaţiei feminine după medii, este dat în tabelul 4a
(diferenţa până la 100 fiind bărbaţi).
Procentul populaţiei feminine la recensământul din 2002, în judeţul Cluj şi pe ţară, după medii
Total

Urban

Rural

Judeţul Cluj

51,5

52,1

50,3

România

51,3

52,0

50,5

Câmpia Turzii

51,2

La nivelul municipiilor şi oraşelor, avem următoarele ponderi ale femeilor: Cluj-Napoca: 52,7%, Turda:
52,1%, Dej: 51,3%, Câmpia Turzii: 51,2%, Gherla: 47,3%, Huedin: 51,7%.
Se vede că In urban sunt diferenţe destul de mari, mai ales între Cluj-Napoca, cei mai feminizat oraş, şi
Gherla, unde predomină clar sexul masculin. Structura pe sexe a municipiului Câmpia Turzii se
încadrează în limitele statistice normale ale judeţului şi României.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă
Câmpia Turzii, structura populaţiei pe grupe de vârstă (%)
Grupe de vârstă

1992

2002

Total populaţie

Total populaţie

Total populaţie

29307/100%

26823/100%

0-4

8.30

4.52

5-9

8.49

5.26

10-14

9.69

8.23

15-19

8.17

8.15

20-24

8.18

7.87

25-29

6.95

7.83

30-34

8.00

8.52

35-39

8.28

6.68

40-44

6.56

7.67
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45-49

4.89

7.90

50-54

6.21

6.35

55-59

5.63

4.50

60-64

4.22

5.48

65-69

3.05

4.72

70-74

1.56

3.12

75-79

1.05

1.97

80-84

0.47

0.74

85 şi>

0.21

0.38

Analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă ne arată mai clar segmentele de populaţie care au scăzut
numeric şi ca pondere în populaţia totală în ultimul deceniu, de la un recensământ la altul (1992 şi 2002).
Grupele de vârstă cele mai afectate de scădere sunt cele între 0 - 14 ani şi grupa de vârstă 35-39 ani.
În schimb a crescut numeric şi ca pondere grupa de vârstă 40-44 ani precum populaţia de 60 ani şi peste.
Aceste informaţii ilustrează un proces demografic denumit îmbătrânirea populaţiei. Este un proces
specific societăţilor care trec prin ceea ce se numeşte a doua tranziţie demografică: scăderea natalităţii
concomitent cu creşterea speranţei de viaţă. Altfel spus: se nasc mai puţini copii iar populaţia în vârstă de
60 de ani şi peste are şanse să trăiască mai mulţi ani decât generaţiile anterioare datorită îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă şi a progreselor în medicină şi tehnologia sănătăţii.
În anul 1992 ponderea populaţiei de 60 ani şi peste în totalul populaţiei a fost de 10.56%. în 2002
ponderea acestei populaţii în populaţia totală a municipiului a fost de 16.41%.
Câmpia Turzii, structura populaţiei pe grupe de vârstă (val absolută)
Grupe de
vârstă

1992

2002

Total
populaţie

Total
populaţie

Bărbaţi

Femei

Total populaţie

29307

26823

13078

13745

0-4

2433

1214

588

626

5-9

2491

1413

732

681

10-14

2842

2208

1129

1079

15-19

2397

2188

1107

1081

20-24

2398

2113

1033

1080

25-29

2039

2101

1048

1053
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30-34

2347

2288

1131

1157

35-39

2429

1792

861

931

40-44

1923

2060

1002

1058

45-49

1434

2121

1060

1061

50-54

1820

1705

863

842

55-59

1651

1209

534

675

60-64

1237

1471

692

779

65-69

895

1267

600

667

70-74

459

839

352

487

75-79

309

531

226

305

80-84

140

200

81

119

85 şi>

63

103

39

64

Tabelul de mai sus ne indică o relativă masculinizare a populaţiei cuprinsă în grupele de vârstă 5 - 19 ani
şi o relativă feminizare a populaţiei în vârstă 55 ani şi peste. Ponderea femeilor creşte mai ales în rândul
celor de şaptezeci de ani şi peste. Grupa de vârstă 35-39 la recensământul din 2002 este puternic erodată
în comparaţie cu grupa de vârstă similară la recensământul din 1992. Chiar dacă luăm drept grup de
referinţă populaţia cu 10 ani mai tânără în 1992, comparativ cu 2002, diminuarea numerică este evidentă.
Probabil că este vorba de tineri/tinere care în urma restructurărilor economice sau datorită şanselor pe
care le-au avut după 2000 când s-au eliminat o serie de restricţii legate de libera circulaţie a persoanei în
UE au ales să plece din oraş.
Dacă analizăm structura populaţiei pe categorii de vârstă putem observa următoarele.
Ponderea categoriilor de vârstă în totalul populaţiei, Câmpia Turzii comparativ cu judeţul Cluj şi
România, Recensământul din 2002 (în %)
Procentul populaţiei de vârstă:
0-14 ani
15-59 ani
60 ani şi peste
Câmpia Turzii
100%
18,0
65,5
16,4
26823
4835
17577
4411
Urban - România
15,9
69,2
14,8
Rural - România
19,5
56,2
24,4
TOTAL - România
17,6
63,0
19,3
Urban - Cluj
14,4
70,3
15,3
Rural-Cluj
16,5
55,7
27,8
TOTAL - Cluj
15,1
65,5
19,4
Faţă de valorile medii pe România ponderile populaţiei din Câmpia Turzii pe categorii de vârstă se
încadrează în marjele statistice normale. La nivelul acestor valori municipiul Câmpia Turzii corespunde
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modelului de localitate de tip urban din România. In comparaţie cu valorile înregistrate la nivelul
judeţului Cluj, municipiul Câmpia Turzii are o pondere mai mare a categoriei de vârstă 0-14 ani: 18%
faţă de 15,1% pe judeţ. Chiar dacă ponderea şi numărul populaţiei tinere a scăzut în Câmpia Turzii
situaţia municipiului este deocamdată mai puţin dramatică decât In alte localităţi de tip urban din judeţul
Cluj. La fel se prezintă situaţia şi la categoria de vârstă 60 de ani şi peste. Dar comparaţiile cu situaţia la
nivelul judeţului nu reduc cu nimic din consecinţele pe care le produc la faţa locului şi în viaţa de zi cu zi
aceste structuri, in condiţiile în care competiţia între localităţi pentru atragerea de resurse şi creşterea
calităţii vieţii şi atractivităţii aşezărilor este acerbă, acest avantaj relativ poate fi gestionat inteligent în
favoarea municipiului Câmpia Turzii.
Populaţia dependentă
Câmpia Turzii, Populaţia pe categorii de vârstă, ponderea persoanelor dependente
Anul

Total

1992

Persoane

2002

Categorii de vârstă (ani)
0-14

15-59

60+

Total Persoane
Dependente

29307

7766

18438

3103

10869

100%

26,49

62,91

10,58

0,58

26823

4835

17577

4411

9246

100%

18,0

65,5

16,4

0,52

În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important, şi anume raportul de
dependenţă (pe vârste). În forma sa generală, acesta este raportul dintre populaţia tânără plus cea
vârstnică şi populaţia adultă, în cazul structurii folosită aici avem:
Rd = (P0-14 + P660+)/P15-59
Conform datelor statistice Câmpia Turzii are un raport de dependenţă de 0,58 respectiv 58%. Mai simplu
spus: acest raport ne arată efortul pe care populaţia de vârstă activă îl depune pentru a asigura resurse atât
pentru propria reproducere cât şi pentru întreţinerea altor persoane care fac parte din categoria
persoanelor inactive (mai ales copii şi persoane în vârstă). Atâta timp cât acest indice se situează sub 1
presiunea asupra populaţiei de vârstă activă este suportabilă, adică nu afectează calitatea vieţii indivizilor
şi comunităţii.
Această valoare se compune de fapt din două componente:
- raportul de dependenţă al tinerilor: Rdt = P0-14 / P15-59
Rdti = 0,27 (27%)
-

raportul de dependentă al vârstnicilor: Rdv = P60+ / P15-59
Rdv = 0,25 (25%)
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Raportul de dependenţă în Câmpia Turzii şi România, pe medii, la recensământul din 2002 (în
%)
Raport de dependenţă
Generală

Populaţia tânără

Populaţia vârstnică

Câmpia Turzii

52,0

27,0

25,0

Urban - România

44,5

23,0

21,4

Rural - România

78,1

34,7

43,4

TOTAL - România

58,6

28,0

30,7

Comparativ cu valorile la nivel naţional, raportul de dependenţă în municipiul Câmpia Turzii este mai
mic. Dacă însă comparăm aceste valori cu media pe mediul urban din România vedem că, în municipiu
situaţia diferă considerabil. Raportul de dependenţă generală este de 52% în Câmpia Turzii faţă de 44,5
la nivelul mediului urban din judeţul Cluj. Asta înseamnă că populaţia municipiului face un efort mai
mare decât populaţia altor oraşe din judeţ pentru a menţine sau schimba anumite standarde de calitate a
vieţii sociale. Reducerea raportului general de dependenţă în municipiu se datorează reducerii numărului
de copii între 0-10 ani şi probabil plecării tinerilor din gospodăriile în care au crescut. Pe de altă parte a
crescut semnificativ numărul oamenilor în vârstă. Aceste persoane au alte nevoi si aspiraţii. Prin urmare
oraşul trebuie să se adapteze din ce în ce mai mult acestui tip de locuitori atât in ceea ce priveşte
infrastructura, bunurile şi produsele cât şi serviciile sociale şi culturale pe care le oferă. Structura
populaţiei oferă cel puţin pentru încă cinci ani că nu vor avea loc schimbări spectaculoase.

Evoluţia structurii etnice şi apartenenţei religioase a populaţiei
Câmpia Turzii. Populaţia pe naţionalităţi (cifre absolute)
Recensământul

Structura etnică

Anul

Populaţia

Români

Maghiari

Germani

1850

1.655

956

498

3

1880

1.833

832

760

22

219

1890

2.244

1.006

970

17

251

1900

2.404

1.184

1.068

8

144

1910

2.519

1.194

1.125

88

112

1920

2.754

1.243

982

15

514

1930

4.124

2.094

1.463

107

1941

5.759

4.033

1.196

124

1956

11.514

9.168

2.135

81

79

51

1966

17.457

14.671

2.601

73

98

14

125

Rromi

Alte etnii
198

227

0

233
406
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1977

22.409

19.163

2.870

64

288

24

1992

29.307

26.415

2.694

30

162

6

2002

26.823

23.346

2.190

22

1.250

15

Câmpia Turzii. Populaţia pe naţionalităţi (%)
1992

Naţionalitatea

2002
700%

100%

Români

90,13%

87,14%

Maghiari

9,19%

7,97%

Germani

0,10%

0,14%

Romi

0,55%

4,75%

Total

Ceea ce pare a fi o noutate, cel puţin din punct de vedere statistic, este creşterea ponderii populaţiei de
romi în totalul populaţiei municipiului de la 0,55% la 4,75%. Numeric populaţia de romi a crescut de
peste 7 ori între 1992 şi 2002. Studii suplimentare ar fi necesare pentru a explica motivele acestei creşteri.
Sau altfel spus: de ce municipiul Câmpia Turzii a devenit atractiv pentru romi după 1992?

1850
1880
1890
1900
1910
1930
1992
2002

1655
1833
2244
2404
2519
4124
29307
26823
100%

3
55
30
24
17
212
22769
21822
81,35

1057
43
904 120
1036 175
1175 141
1295
86
1909 363
1401 551
644 364
2,40 1,36

548
1
3
685
6 15
48
900
10 27
66
920
10 49
84
1014
7
8
92
1305
31 92 208
2421
7 65
1896
3 43
6
7,07 0,01 0,17 0,02

Alţii

Adventişti

Penticostali

Baptişti

Mozaici

Unitarieni

Evanghelici

Romanocatolici
Reformaţi

Grecocatolici

Structura confesională
Ortodocşi

Populaţia

Anul

Recensământul

1
1
238 824 154
219 876 137
0,82 3,26 0,51

3
877
813
3,03

Majoritatea populaţiei din Câmpia Turzii este ia ora actuală de confesiune ortodoxă (81,35%). Populaţia
de confesiune catolică reprezintă 1,36% din totalul populaţiei, cea de confesiune reformată 7%. Ceea ce
se poate observa din datele tabelului de mai sus (Tabelul nr. 11) este că valorile cumulate ale cultelor
neoprotestante 4.59% depăşeşte ca pondere pe cei de confesiune catolică. O schimbare semnificativă se
conturează din perspectivă istorică: până la sfârşitul perioadei interbelice majoritatea populaţiei din
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Câmpia Turzii era de confesiune greco-catolică şi reformată. Structura confesională poate fi suprapusă
structurii populaţiei pe naţionalităţi. Obţinem astfel un decupaj al grupurilor etnico-naţionale şi pe criterii
confesionale.
Evoluţia populaţiei şi prognoze demografice
Sporul natural al populaţiei
Câmpia Turzii, evoluţia populaţiei
1992

1997

2002

2005

Populaţia totala stabila la 1 VII

30013

29936

27933

26900

Populaţia la I.VII.femei

15007

14936

14204

13681

Născuţi vii

364

356

225

276

Decedati - total

261

289

272

302

Sporul natural

+ 103

+ 67

-47

-26

5

4

3

5

12,1

11,9

8,0

10,2

8,7

9,6

9,1

11,2

Diferenţa naşteri - decese
Decedati sub un an
Rata brută natalitate
(naşteri /1000 locuitori)
Rata brută de mortalitate
(decese /1000 locuitori)
Date: Fişa localităţii Câmpia Turzii
Sporul natural al populaţiei municipiului are o tendinţă negativă. Tendinţa s-a instalat mai cu seamă după
anul 2000 (vezi Tab. nr. 12). Această tendinţă este confirmată şi de rata brută a natalităţii, în scădere faţă
de anii de referinţă 1992 şi 1997. Din anul 2000 în municipiul Câmpia Turzii numărul decedaţilor este
mai mare decât numărul născuţilor. Diminuarea sporului natural al populaţiei condiţionează şi ea
scăderea generală a numărului de locuitori (împreună cu migraţia, în special emigraţia). în comparaţie cu
valorile medii pe judeţul Cluj, municipiul Câmpia Turzii nu se abate semnificativ în privinţa ratei brute
de natalitate şi mortalitate din ultimele decenii. Această încadrare în parametrii la nivel judeţean ne arată
că în cazul municipiului Câmpia Turzii nu avem de-a face cu un fenomen local, ci cu unul generalizat la
nivel judeţean, şi naţional. Prin urmare municipalitatea, cu forţele şi resursele locale, nu va putea
contracara cu eficienţă această tendinţă. E nevoie de măsuri la nivel judeţean şi naţional.
Sporul natural negativ se explică prin îmbătrânirea structurală a populaţiei şi prin comportamentul
procreativ rezervat al celor de vârstă fertilă. Sau altfel spus: o parte a resurselor biologice ,de reproducere
ale populaţiei sunt secătuite, iar persoanele aflate la vârsta fertilităţii evită din varii motive să facă copii.

127

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

La ora actuală locuitorii prin comportamentul lor demografic nu mai asigură reproducerea biologică a
populaţiei municipiului. O soluţie ar fi punerea în aplicare a unor politici pronataliste la nivel naţional.
Pentru aceasta trebuie identificate, în prealabil, resurse care să permită pe termen lung luarea măsurilor
pronataliste. O altă soluţie ar fi luarea unor măsuri la nivel local care să încurajeze creşterea natalităţii
sau atragerea unei populaţii care are deja copii. Şi în acest caz, trebuie în prealabil identificate resursele şi
calculate eventualele consecinţe nedorite la nivelul comunităţii.

Rata brută de natalitate în judeţele din Transilvania*, 1980-2003
Judeţul

1980

1985

1989

1990

1995

2000

2003

Cluj

17,1

- 13,9

13,8

12,4

8,8

8,8

Mureş

17,9

14,7

15,8

13,7

10,2

11,2

18

15,8

16

13,6

10,4

10,5

România

8,3
9,8

*naşterile vii /1000 locuitori

Rata brută de mortalitate în judeţele din Transilvania, 1980-2003
Judeţ

1980

1985

1989

1990

1995

2000

2003

Alba

11,3

10,9

10,8

11

12,4

11,6

Arad

14,9

14,8

14,8

14,5

15,1

13,8

Bihor

12,7

12,5

12,9

12,7

10,1

13,1

13,6

Bistrita-Năsăud

10,2

9,8

9,8

9,6

10

9,9

10,2

Braşov

8,6

8,5

8,7

8,3

9,5

9,2

Caraş-Severin

13

12,5

12,5

12,5

13,3

12,8

10,6

10,9

11

10,9

12

12

Covasna

11

10,7

10,4

10,3

10,9

10,4

Harghita

10,4

10,7

10,3

10,1

11,9

10,9

Hunedoara

10,6

10,8

10,9

10,2

12

11,4

Maramureş

9,6

9,3

9,6

9,7

10,8

10,8

Mureş

10,6

11,2

10,8

10,9

12,4

11,4

Satu-Mare

11,4

11,8

11,6

11,4

13,5

12,8

13,8

Sălaj

12,2

11,5

11,9

12,3

13,9

12,8

13,7

Sibiu

9,9

9,4

9,5

9,1

10,4

9,9

Timiş

13

13

12,6

11,7

12,5

11,3

10,4

10,4

10,7

10,6

12

11,4

Cluj

România
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Sporul migratoriu al populaţiei
Câmpia Turzii, evoluţia populaţiei, sporul migrator
1992

1997

2002

2005

Populaţia totală stabilă la 1 VII

30013

29936

27933

26900

Stabiliri de domiciliu (imigranţi)

407

463

337

262

Plecări cu domiciliul (emigranţi)

329

395

415

452

Diferenţa imigranţi - emigranţi

+ 78

+ 88

-78

-190

Stabiliri de reşedinţa

-

496

249

100

Plecări cu reşedinţa

-

1008

429

245

-

-512

-180

-145

Diferenţa
stabiliri-renunţări
reşedinţă în Câmpia Turzii

la

Sporul migrator al populaţiei reprezintă diferenţa dintre imigrările şi emigrările în municipiu. După un
relativ spor migratoriu pozitiv în anii 90, după anul 2000 se poate observa o tendinţă negativă. Pierderea
de populaţie în urma plecărilor definitive din localitate a ajuns, conform datelor statistice, la 190 de
persoane în anul 2005. Deasemenea datele din Tabel ne arată şi o scădere a celor care au stat pe perioade
determinate (flotant).
Aceste date ne indică o scădere a atractivităţii municipiului. Cauzele sunt multiple, restructurările din
economia oraşului, costurile de viaţă crescute pentru anumite categorii de populaţie (şomeri, pensionari),
şanse de viaţă în alte localităţi sau ţări, condiţii de educaţie necorespunzătoare aspiraţiilor tinerilor sau
părinţilor cu copii etc.
Diferenţa dintre sporul natural şi cel migratoriu, populaţia municipiului Câmpia Turzii
1992

1997

2002

2005

Sporul natural.
Diferenţa naşteri - decese

+ 103

+ 67

-47

-26

Bilanţul migrator
Diferenţa imigranţi - emigranţi

+ 78

+ 68

-78

-190

Diferenţa spor natural - spor migrator

+ 25

-1

-31

-164

3.1.2. Prognoza populaţiei
La nivelul municipiului există un trend descendent privind numărul populaţiei.
Calitatea populaţiei (întinerirea) se poate îmbunătăţi prin:
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¾ să se intervină la nivelul politicii, de la nivel naţional. Acest lucru este însă
extrem de dificil, ţinând cont de condiţiile existente.
¾ creşterea numărului de naşteri presupune un sprijin financiar substanţial
acordat familiilor cu un necesar financiar ridicat.
¾ migraţia oamenilor tineri poate fi oprită numai dacă vor fi create locuri
atractive de muncă bine remunerate.
¾ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ce se va derula în perioada 20072013 va cuprinde măsuri pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural.
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. Investiţiile din mediul
rural trebuie bine fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei de la sate şi
lipsei de atractivitate pentru acele aşezări care nu au potenţial de dezvoltare.

Coroborând informaţiile statistice pe care le avem la dispoziţie putem afirma că, municipiul Câmpia
Turzii pierde populaţie atât din cauze natural-biologice cât şi din cauze social-economice şi culturale.
Combinaţia aceasta de factori este răspunzătoare de scăderea numărului populaţiei stabile în localitate în
intervalul de timp dintre cele două recensăminte ale populaţiei (1992 - 2002). Sporul natural nu reuşeşte
să compenseze sporul migrator negativ. La fel cum nici sporul migrator nu reuşeşte să anuleze efectele
sporului natural negativ.
În asemenea condiţii putem încerca creionarea unor scenarii demografice privind evoluţia populaţiei
municipiului în următoarele decenii şi să semnalăm unele posibile consecinţe.
Varianta A
Varianta A porneşte de la premisa că, tendinţele identificate de noi în dinamica populaţiei vor continua
cu aceeaşi intensitate şi magnitudine. în zece ani (1992 - 2002) populaţia municipiului Câmpia Turzii a
scăzut cu 2484 persoane (8,47%). Dacă se menţine acest ritm în următoarele trei decenii, adică cam prin
anul 2050, populaţia municipiului se va reduce cu circa 25% raportat la situaţia din anul 2002, adică la o
populaţie în jur de 20.000 de persoane. Riscul cel mai mare este ca municipiul să retrogradeze în ierarhia
oraşelor din România pe un rang inferior celui de astăzi. Ceea ce înseamnă practic şi resurse disponibile
şi alocate corespunzător rangului juridic-administrativ.

Varianta B
Varianta B este mai optimistă decât varianta A. Ea presupune că oraşul se va menţine în parametrii
actuali, adică numărul populaţiei şi structurile se vor menţine stabile. Ceea ce înseamnă că populaţia va fi
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în stare să se reproducă astfel încât să înlocuiască populaţia care decedează şi fenomenul migraţiei este
redus la zero. Şansele ca aceste lucruri să se întâmple sunt minime.
Varianta C
Varianta C este scenariul cel mai optimist. Premisa este o creştere a natalităţii în oraş, combinat cu o
imigraţie consistentă în următorii ani. Consecinţa ar fi creşterea numerică a populaţiei. Cum am spus şi
mai sus: un asemenea scenariu depinde de măsuri politice, economice şi administrative la nivel naţional.
Dacă aceste condiţii sunt întrunite este posibil ca populaţia municipiului să crească în următoarele
decenii.
Marea necunoscută în aceste scenarii este mobilitatea populaţiei, respectiv fenomenul migraţiei. Dar şi
mobilitatea capitalului generator de investiţii. Comportamentul migrant nu poate fi estimat şi prevăzut
deoarece depinde de factori conjuncturali de o complexitate foarte mare. Nu putem estima ce constelaţie
de factori va acţiona la un moment dat în viitor.
Ceea ce se poate însă enunţa se referă la măsurile care pot fi luate de administraţia locală, inclusiv prin
elaborarea şi realizarea PUG-ului. Dezvoltarea localităţii trebuie să vizeze sporirea atractivităţii generale
a municipiului Câmpia Turzii, din punct de vedere economic, social şi cultural. Scopul programelor de
dezvoltare ar trebui să fie creşterea calităţii vieţii locuitorilor. Numai sporind calitatea habitatului,
serviciilor şi infrastructurii se vor crea condiţii pentru stabilizarea populaţiei şi atragere de imigranţi. Fără
imigraţie oraşul riscă să stagneze şi chiar să involueze. Pe de altă parte restructurările masive din
economia municipiului au generat pierderea unui număr foarte mare de locuri de muncă. Stabilitatea
populaţiei şi atractivitatea oraşului din punct de vedere economic depinde de stabilitatea surselor de
venit. Sursele de venit sunt stabile, dacă ele sunt diversificate, favorabile şi atractive pentru a absorbii
forţa de muncă existentă. Experienţa dezvoltării municipiului ne arată că el este dependent de resurse
exogene. Ori atragerea resurselor exogene depinde de crearea unor condiţii favorabile şi de calitate
pentru investiţii din afara localităţii. Credem că în contextul aderării României la UE şi în condiţiile unei
dezvoltări regionale mai accentuate municipiul Câmpia Turzii trebuie să devină o localitate competitivă
pe plan local, regional, naţional şi internaţional.

3.2. Forţa de muncă
3.2.1. Populaţia ocupată
Activităţi specifice:
¾ Producţie
¾ Construcţii
¾ Comerţ
¾ Prestări servicii
¾ Tâmplărie
¾ Creşterea animalelor
¾ Cultivarea plantelor
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¾ Turism
¾ Transporturi.
Capacitatea de dezvoltare a municipiului este determinată de:
¾ Existenţa drumului european E 60, drum care asigură legătura cu
celelalte localităţi din ţară şi străinătate
¾ Dezvoltarea zonelor industriale
¾ Dezvoltarea zonelor comerciale
¾ Obţinerea şi promovarea produselor ecologice
¾ Valorificarea potenţialului turistic

3.2.2. Forţa de muncă salariată
Cauzele care au determinat reducerea numărului populaţiei active sunt reducerea vârstei medii
de pensionare, emigrarea persoanelor tinere şi creşterea numărului persoanelor care urmează o
instituţie de învăţământ superior şi implicit îşi prelungesc perioada de inactivitate.
Structura ocupaţională a populaţiei din municipiul Câmpia Turzii
Structura socio-economică a populaţiei, recensământ 2002
Judeţul Cluj

Câmpia Turzii

Total

%

Total

%

Populaţia stabilă

702755

100

26823

100

Total populaţie activă
din care:

275768

39,24

17577

65,52

249281

35,47

9955

37,11

426987

60,75

9246

34,47

Populaţia ocupată
Şomeri
Total populaţie inactivă

Populaţia municipiului Câmpia Turzii este la vârsta activă în pondere de 65,5% din totalul populaţiei.
37,11% din populaţia totală este ocupată, comparativ cu media judeţeană care este de 35,47%. Şi la
capitolul populaţie inactivă municipiul Câmpia Turzii prezintă o structură semnificativ mai favorabilă
decât cea la nivel de judeţ.
Statutul profesional al populaţiei ocupate, recensământul 2002
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Total
populaţie
ocupată

9955
100,00%

salariat

patron,
întreprinz.
privat

lucrător
pe cont
propriu

membru al
unei societăţi
agricole /
cooperatiste

lucrător
familial în
gospodăria
proprie

altă
situaţie

9717

123

107

1

3

4

97,61

1,24

1,07

0,01

0,03

0,04

97,6% din populaţia ocupată are statut de salariat, adică este dependentă de locurile de muncă create de
alţii. Şansele pe piaţa locală a muncii sunt mult reduse datorită profilului monoindustrial al economiei.
Majoritatea populaţiei ocupate (68%) lucrează în industria prelucrătoare

Dinamica forţei de muncă în Câmpia Turzii, 1992 - 2005
1992

1997

2002

2005

Salariaţi total număr mediu

14920

12728

10105

10078

Număr mediu salariaţi în industrie

10521

9478

7359

7303

Nr. mediu salariaţi în ind. prelucrătoare

10347

9032

6898

6881

Număr mediu salariaţi în construcţii

534

422

257

344

Număr mediu salariaţi în comerţ

313

626

467

495

68

102

160

105

Număr mediu salariaţi în învăţământ

569

532

446

390

Nr. mediu salariaţi în sănătate şi asist. soc.

371

388

326

420

Număr mediu salariaţi în adm. publică

Dinamica forţei de muncă în Câmpia Turzii, 1992 - 2005 în %
1992
Salariaţi total număr mediu

1997

2002

2005

100

100

100

100

Număr mediu salariaţi în industrie

70,51

74,46

72.,82

72,46

Nr. mediu salariaţi în ind. prelucrătoare

69,34

70,96

68,26

68,27

Număr mediu salariaţi în construcţii

3,57

3,31

2,54

3,41

Număr mediu salariaţi în comerţ

2,09

4,91

4,62

4,91

Număr mediu salariaţi în adm. publică

0,45

0,80

1,58

1,04

Număr mediu salariaţi în învăţământ

3,81

4,17

4,41

3,86

Nr. mediu salariaţi în sănătate şi asist. soc.

2,48

3,04

3,22

4,16
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Caracterul monoindustrial este pe de o parte o şansă pentru locuitorii municipiului, fiind că a permis
reproducerea statutului profesional şi după restructurările economice de după 1990, inclusiv privatizarea
unor întreprinderi. Se vede din datele de mai sus, cum ponderea numărului mediu de salariaţi din
industria prelucrătoare rămâne relativ constantă de-a lungul perioadei de referinţă.
Însă această dependenţă a locuitorilor de locurile de muncă din acest domeniu este şi extrem de riscantă,
deoarece orice dezechilibru sau decizie din această ramură, poate periclita soarta a mii de oameni şi
familiile acestora.
O diversificare a ofertei pe piaţa forţei de muncă ar fi benefică pentru oraş. Probabil că atragerea de
investitori din domenii cât mai variate ar contribui la flexibilizarea posibilităţilor de angajare ale
locuitorilor. Ar mări pe de altă parte şi atractivitatea generală a urbei.
Aceste aspecte trebuie analizate mai ales în contextul în care se va constitui zona metropolitană clujeană.
Această zonă va fi o puternică concurenţă pentru resurse mai cu seamă pentru localităţile care nu fac
parte din zona metropolitană.
O soluţie de creştere a capacităţii de a face faţă competiţiei din următorii ani ar fi căutarea de soluţii
pentru transformarea conurbaţiei dintre Turda şi Câmpia Turzii într-o unitate administrativ juridică
funcţională.

3.2.3. Şomajul
Şomeri
-2008-

Localitatea

Câmpia Turzii

Total

708

În căutarea unui
alt loc de muncă
1514

În căutarea
primului loc de
muncă
493

4 % din populaţia activă este şomeră.
Un fenomen îngrijorător îl reprezintă incidenţa şomajului în rândul tinerilor, cu o valoare
de aproximativ 2 % din totalul şomerilor.

3.2.4. Concluzii
Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei dependenţei, scăderea numărului populaţiei active şi
creşterea şomajului datorat proceselor de restructurare dar şi a ineficienţei sistemului de
formare profesională care să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă, sunt fenomene care
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impun adoptarea de strategii în domeniul dezvoltării resurselor umane, care să sprijine
reformele din acest domeniu, strategii care să acopere atât sfera educaţională şi a formării
profesionale cât şi pe cea a ocupării populaţiei.
Strategia de îmbunătăţire a situaţiei populaţiei trebuie să aibă ca obiective: Creşterea
natalităţii, reducerea mortalităţii, asigurarea unei fertilităţi constante în timp la pragul de
înlocuire a generaţiilor, reducerea incidenţei bolilor şi a deceselor, creşterea numărului de
locuitori, atragerea persoanelor tinere pentru a se stabili în localitate.
Investiţiile în capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate creşterii
productivităţii pe termen lung. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie
ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor,
este esenţială pentru o economie competitivă şi dinamică.
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CAPITOLUL 4
SITUAŢIA MEDIULUI
Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei,
respectiv în zona climatului temperat-continental moderat.
Definirea particularităţilor climatice s-a realizat prin analiza cantitativă a principalelor elemente climatice
şi repartiţia spaţială a acestora. în cadrul teritoriului analizat datorită suprafeţei reduse a municipiului nu
se pun în evidenţă diferenţieri majore ale elementelor climatice în plan teritorial, cele în plan altitudinal
fiind inexistente.

Temperatura aerului
Temperatura aerului reprezintă parametru) de stare energetică a atmosferei în raport de care se produc
procesele cu caracter disipativ din cadrul acesteia şi din cadrul geosistemelor care vin în contact cu
atmosfera. Pentru punerea în evidenţă a acestei stări energetice se utilizează o serie de indicatori climatici
cu caracter general (temperatura medie anuală şi lunară a aerului, respectiv repartiţia lor spaţială,
temperaturile extreme absolute) şi particular (sumele temperaturilor medii zilnice ≥ 0° C, 10° C, 15° C,
datele medii de trecere a temperaturii aerului prin diferite praguri valorice, numărul mediu anual şi lunar
de zile respectiv nopţi cu valori caracteristice ale temperaturii aerului, inversiunile de temperatură).

Temperatura medie anuală a aerului
Reprezintă cel mai general indicator climatic referitor Ia starea termică a atmosferei cu implicaţii largi în
gândirea amenajării teritoriului. Acest indicator climatic se ia în calcul pentru analiza generală a
favorabilităţii climei unui spaţiu dat, repartiţiei spaţiale a localităţilor şi infrastructurilor teritoriale, a
dotărilor economice, a zonării culturilor agricole etc.
Temperatura medie multianuală a aerului din cadrul municipiului Câmpia Turzii este cuprinsă între
8-9° C.
Temperatura medie lunară şi anuală a aerului în municipiul Câmpia Turzii în intervalul 1994-2002 (după
www.tuttempo.net).
Luna/
/Anul

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1

-0,7

-3,5

-2,5

-1.9

-1.1

-2,9

-5,9

0,6

-3,6

II

1,3

3,3

-3,8

-0,5

1.5

-2,0

-0,5

1.4

2,0

III

6,5

4,6

-0,4

3,1

1.1

5,4

1,3

8,9

5,0

IV

12,7

8,7

10,2

5,4

10,6

10,7

11,1

12,2

10,5
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V

15,00

14,0

16,6

14,4

14,2

122,6

147

16,2

16,6

VI

17,9

18,0

19,5

17,9

18,2

199,6

19,7

19,0

19,3

VII

21,44

22,0

17,8

18,0

19,3

200,6 _20i8J

21,0

21,2

VIII

20,2

18,6

18,9

18,0

17,5

200,4

20,7

22,3

21,1

IX

19,5

13,9

11,7

13,3

13,9

199.1

17,9

15,3

11,6

X

8,8

11,1

10,1

6,4

11,0

9
9,6

13,9

10,9

7,8

XI

3,9

-0,4

5,7

4,2

1.9

3,0

4,5

2,3

1.9

XII

-0,7

-2,0

-1,5

0,3

-5,4

-1 7

0,5

-9,2

-3,2

Anual

10,55

9,0

8,5

8,2

8,6

9
9,5

9,9

10,1

9,2

Variaţia multianuală
m
a temperatu
urii medii an
nuale a aeru
ului în intervvalul 1994-20
002 în
municip
piul Câmpia
a Turzii.
0C

12
10

8
6
4
2
0
1994

1995

1996

199
97

1998

1999

2000

2
2001

200
02

Diferenţiierile de tem
mperatură suunt date de influenţa
i
un
nităţii montanne adiacentee respectiv altitudinea
a
acesteia.
Variaţia temperaturiii medii anuaale în intervaalul analizat se
s înscrie în amplitudineea normală de
d variaţie
u medii anuaale de 8-9 °C şi respectiv 2-3
2 ani cu
multianuuală, punânduu-se în evidennţă intervale de 3-4 ani cu
medii annuale 9-10 °C.
° Pe ansam
mblu, trenduul temperaturrii medii anuuale urmeazăă tendinţa gllobală de
creştere, fapt ce se poate
p
deja reesimţi prin crreşterea geneerală a instabbilităţii atmoosferice şi prrelungirea
perioadeelor de secetăă în alternanţăă cu cele pluvviale.
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Temperatura medie a lunilor caracteristice ale anului (ianuarie şi iulie)
Valorile medii ale temperaturilor lunilor caracteristice surprind starea termica a atmosferei în intervalul
rece şi cald al anului.
Temperatura medie lunară a lunii ianuarie în cadrul municipiului Câmpia Turzii este cuprinsă între -2 şi 3° C.
În luna iulie, media lunară atinge valori de 19 -20°C.
Repartiţia spaţială a temperaturilor medii ale lunilor caracteristice ale anului respectă în linii generale
repartiţia valorilor medii anuale.
Din perspectiva favorabilităţii termice a teritoriului municipiului Câmpia Turzii, acesta se încadrează în
limitele optimului termic, atât în perioada rece cât şi în cea caldă a anului, neexistând restricţii termice în
vederea valorificării economice ale acestuia.
Temperaturile maxime şi minime absolute
În municipiul Câmpia Turzii, valorile temperaturilor extreme absolute minime şi maxime înregistrate dea lungul observaţiilor meteorologice sunt de - 32,6° C (25.01.1942) şi 39,0° C (16.08.1931).
Variaţia anuală a cantităţii medii lunare multianuale de precipitaţii în municipiul Câmpia Turzii în
intervalul 1994-2001 (după www.tutiesnpo.net).
Luna/
Anul

/ 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

2,54

13,71

9,40

3,81

5,08

0,76

5,33

6,58

II

2,04

7,12

3,05

5,10

2,03

9,41

3,80

7,24

III

2,80

1,02

3,56

4,57

1,78

0,76

4,80

5,47

IV

6,86

5,08

15,74

28,94

16,25

27,43

18,35

24,21

V

37,08

23,11

273,32

7,62

22,35

24,08

32,40

31,61

VI

20,06

33,26

44,72

135,90

120,64

35,24

41,24

43,25

VII

12,45

1,02

11,18

102,64

17,28

26,10

31,25

29,21

VIII

43,43

17,28

18,80

49,79

17,29

22,14

19,32

21,36

IX

13,20

14,73

29,49

33,78

13,21

14,24

17,65

18,62

X

7,62

0,00

10,42

27,94

44,46

17,01

24,36

26,54
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XI

3,06

13,47

7,337

16,2
26

13,997

2,799

6,54
4

14,544

XII

4,,57

16,51

16,551

13,7
72

2,003

6,355

5,62
2

8,655

155,,71

146,,31

443,556

430,0
07

276,37

186,311

210,66
6

237,288

Anual

dii lunare multianuale
m
de
d precipitaţi
ţii în municip
piul Câmpia
a Turzii.
Variaţiaa anuală a caantităţii med

mm

30
00
25
50
20
00
15
50
10
00
5
50
0

I

II
1994

III
1995
5

IV
1996

V

VI
1997

VII
V
1998

VIII
1999

IX

X
2000

XI

XII

2
2001

nregistrează o minimă priincipală în lun
una martie
Astfel, see observă în mersul lunarr al precipitaţţiilor că se în
(cea. 15 mm) şi una secundară înn luna noiembbrie (cea. 20 mm) şi resppectiv o maxiimă principaală în luna
iunie (ceea. 45 mm) şii una secundaară în luna occtombrie (ceaa. 30 mm).
Un alt aspect
a
imporrtant ce se pune
p
în evideenţă în ultim
ma perioadă de timp estee şi cel de creştere
c
a
amplituddinii de variiaţie a cantiităţilor mediii lunare şi anuale de precipitaţii. Acest aspecct denotă
amplificaarea generalăă a instabilităăţii climei înn ultima perioadă de timpp şi apariţia fără precedeent a unei
alternanţţe de ani seccetoşi şi ani ploioşi pe un
u interval sccurt de timpp (cea. 3-4 aani), fapt ce amplifică
impactull climei asuppra dezvoltăriii teritoriale şi
ş impune luaarea în serioss a variaţiei eelementelor climatice,
c
mai ales cele legate de
d cantitatea de
d precipitaţii.
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4.1. Zone critice pe teritoriul localităţii
Zonarea geotehnică
Procesele generatoare de riscuri în Municipiului Câmpia Turzii
Inundabilitatea
Inundaţiile constituie fenomene naturale şi sunt o componentă a ciclului hidrologic natural. Totodată
acestea constituie unele dintre fenomenele naturale care au marcat şi marchează profund dezvoltarea
societăţii umane, ele fiind din punct de vedere geografic cele mai răspândite dezastre şi totodată şi cele
mai mari producătoare de pagube şi victime omeneşti.
Inundaţiile produse în ultimii ani şi consecinţele ce le-au urmat, impune o nouă abordare, aceea de
management al riscului la inundaţii, abordare în care conştientizarea şi implicarea comunităţilor umane
au un rol esenţial în evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor. Această abordare este
astăzi cvasi generală şi este aceea care a deschis calea spre a face faţă provocărilor viitoare prin
introducerea unor noi concepte cum sunt mai mult spaţiu pentru râuri sau convieţuirea cu viiturile şi mai
ales prin asimilarea conceptului dezvoltării durabile în managementul riscului la inundaţii.
Practica din domeniu demonstrează că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă acestea pot fi
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic continuu care conduce la un şir de
măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat. Managementul inundaţiilor, faţă de
managementul altor riscuri, este uşurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil şi adesea este
posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi afectat de
inundaţii.
Problema esenţială în managementul riscului la inundaţii este aceea a riscului acceptat de comunitatea
locală şi de factorii de decizie, ştiut fiind că nu există o protecţie totală împotriva inundaţiilor, adică nu
există un risc nul, după cum nu există nici un consens asupra riscului acceptabil. În consecinţă, riscul
acceptabil trebuie să fie rezultatul unui echilibru între risc şi beneficiile atribuite unei activităţi ca urmare
a reducerii riscului la inundaţii.
Diminuarea consecinţelor inundaţiilor este rezultatul unei combinaţii ample dintre măsurile şi acţiunile
premergătoare producerii fenomenului, cele de management din timpul desfăşurării inundaţiilor şi cele
întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi învăţăminte desprinse ca urmare a producerii fenomenului).
Activităţile preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire) sunt concentrate spre
prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale generate de inundaţii prin:
- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele
potenţial inundabile, cu prezentarea în documentaţiile de urbanism a datelor privind efectele
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-

-

-

inundaţiilor anterioare; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii;
promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor agricole şi silvice;
realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor;
realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor
bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea sistemelor
de asigurări etc.);
identificarea de detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc natural la inundaţii de pe
teritoriul unităţii administrativ - teritoriale, înscrierea acestor zone în planurile de urbanism
genera) şi prevederea în regulamentele de urbanism a măsurilor specifice privind prevenirea şt
atenuarea riscului la inundaţii, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor;
implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii;
întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de
apă;
execuţia lucrărilor de protecţie împotriva afluenţilor albiilor râurilor în zona podurilor şi
podeţelor existente;
comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului Ia inundaţii şi a modului ei de a
acţiona în situaţii de urgenţă.

Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se întreprind în timpul
desfăşurării fenomenului de inundaţii:
- detectarea posibilităţii formării inundaţiilor;
- prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă în timp real;
- avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie al
inundaţiilor;
- organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de urgenţă;
Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii:
- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie împotriva
inundaţiilor;
- revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de
planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum şi
în alte zone.
Indiferent de nivelul de amenajare şi de protecţie, riscul se menţine pentru că prevederea evenimentelor
extreme este dificilă datorită caracterului lor aleator şi imprevizibil. Chiar şi în cazul în care se dispune de
şiruri lungi de observaţii asupra unor fenomene, ele nu pot fi anticipate în totalitate, pentru că niciodată
nu putem spune că cea mai mare valoare nu va fi depăşită şi că ea va rămâne maximul absolut. In plus,
chiar şi nivelurile maxime care au o probabilitate rară de apariţie se pot produce în orice moment fără a
respecta intervalul de timp calculat (de exemplu inundaţiile din 1975 ce au afectat bazinul Arieşului în
zona studiată, au avut, pe unele sectoare, o probabilitate de apariţie odată la 100 de ani, dar s-au produs la
numai 5 ani după cele din 1970).
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Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural nu include municipiul
Câmpia Turzii pe lista aşezărilor supuse riscurilor geografice majore.
Această remarcă este totuşi numai parţial corectă. Deşi după inundaţiile din anii 70 ai secolului trecut şau efectuat lucrări majore de reducere a riscului inundaţiilor, digurile fiind proiectate la un nivel de
asigurare de 1%, situaţia s-a schimbat. Au apărut modificări importante în bazinul superior al Arieşului,
în ceea ce priveşte bilanţul utilizării terenurilor. De asemenea trendul modificărilor climatice este unul
spre creşterea intensităţii şi frecvenţei fenomenelor meteorologice extreme. Astfel se presupune că
nivelul de asigurare a sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor a scăzut la 30%. Un rol important în
creşterea riscului la inundaţii îl au digurile din amonte de municipiu care funcţionează ca un amplificator
al undei de viitură.
Probleme deloc neglijabile, datorită morfologiei terenului crează şi scurgerile de pe versant, sistemul de
evacuare a apelor nefiind proiectat să preie debitele formate la intensitatea precipitaţiilor de peste 80
mm/24 ore sau 0,6 mm/min.
Morfologia terenului concomitent cu barierele create (rambleurile drumurilor şt liniei ferate), digurile,
face ca riscul la inundaţii prin ridicarea nivelului apei freatice să fie unul mare pe circa 20% din teritoriul
administrativ (a se vedea planşa).
Sufoziunea
Dintre riscurile geomorfologice cel mai important este cel al sufoziunii, prezent pe podul teraselor. Cu
manifestări destul de slabe în cazul utilizării terenurilor sub culturi agricole, intensitatea acestuia se poate
amplifica până la nivel de risc pentru construcţii în condiţiile când sistemele de alimentare cu apă şi
canalizare permit infiltraţii.
Eroziunea solurilor
Distrugerea solului prin eroziune constituie o mare calamitate de care suferă agricultura. Suprafeţele de
teren, relativ întinse, au fost în aşa măsură degradate prin eroziune încât ele nu mai pot fi folosite pentru
agricultură fără a se lua măsuri necesare pentru schimbarea modului de folosinţă, refacerea fertilităţii lor
şi aplicarea măsurilor de combatere a acesteia.
În zona cu relief deluros, datorită exploatării neraţionale şi abuzive a solului, precum şi prin aplicarea
unei agrotehnici necorespunzătoare în anumite perioade de timp, eroziunea a transformat suprafeţe mari
de păşuni şi terenuri arabile în terenuri neproductive sau cu o productivitate scăzută.
Lucrările de combatere a eroziunii solului sunt relativ simple (mai ales acelea de protecţie) şi uşor de
realizat, iar aplicarea lor trebuie să aibă la bază un proiect de organizare raţională a utilizării teritoriului,
care să cuprindă toată gama de măsuri necesare şi eşalonarea în timp, după criterii tehnico-economice.
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Poluarea solurilor
Constă în orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a solului ca suport şi mediu de viaţă
în cadrul detentelor ecosisteme naturale sau antropice.
Dereglarea se manifestă prin degradarea: fizică (compactare, destructurare), chimică (metale grele,
hidrocarburi, pesticide, etc.), biologică (germeni de boli) şi radioactivă.
La evaluarea gradului de depreciere a solului se are în vedere nu numai solul, ci întreg ansamblul de
implicaţii în lanţul şi reţeaua trofică: soi-microorganisme-plante superioare-animale-om-societate
umană-biosferă, deci o abordare sistemică
În Culoarul Arieşului Inferior, poluarea solului se datorează următoarelor categorii de activităţi:
activitatea extractivă de materii prime şi materiale, activitatea industrială (metalurgie, materiale de
construcţii, exploatarea şi prelucrarea lemnului etc.), activitatea agricolă (deşeuri şi reziduuri vegetale,
chimizarea agriculturii, reziduuri sau dejecţii de ia creşterea animalelor etc.), gospodărie comunală
(platforme şi rampe de gunoi, ape uzate şi nămoluri menajere şi orăşeneşti etc.), activitate rutieră, şa..
Lucrările de excavare la zi conduc la distrugerea solului prin exploatarea balastierelor şi carierelor, la fel
şi forajele şi alte lucrări de acest gen, necesare în executarea diferitelor construcţii. în general, se
apreciază că, în jurul solurilor distruse direct prin excavări, se afectează, în general, suprafeţe mult mai
mari de teren (4-10 ha), iar datorită excavărilor, pe teritoriile învecinate se schimbă uneori substanţial
condiţiile de mediu (vegetaţia, regimul apelor subterane, migrarea geochimică naturală a elementelor,
procesele de eroziune etc.). Asemenea situaţii sunt numeroase în cadrul teritoriului (balastierele din albia
Arieşului Inferior).
Acoperirea suprafeţelor de teren cu depozite industriale, halde, iazuri de decartare, depozite de steril, de
gunoaie etc., cu precădere în arealul Turda - Câmpia Turzii, creează o puternică poluare a solului, iar
haldele de reziduuri industriale şi menajere blochează suprafeţe relativ mari care devin total inutilizabile.
Poluarea solului cu substanţe purtate de aer se produce prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă.
De regulă, solurile cele mai poluate se află în imediata vecinătate a surselor primare (Câmpia Turzii).
Prin poziţia şi caracteristicile sale, solul este, de fapt, locul de întâlnire a tuturor poluanţilor din care ce
mai mare parte vin pe calea aerului. Astfel, în grupa principalilor poluanţi ai solului care vin pe calea
aerului, în cadrul Culoarul Arieşului Inferior, se includ particulele minerale solide, precum şi diverşii
compuşi chimici sub formă de sulfaţi, fosfaţi, carbonaţi etc.
Factorii de risc pedologie amintiţi deţin ponderea cea mai mare. Alături de aceştia se remarcă şi alte
forme de poluare, care afectează însă cuvertura edafică pe spaţii mai restrânse (salinizare, hidromorfie,
poluarea solului cu deşeuri şi reziduuri organice de la industria alimentară şi uşoară, cu deşeuri şi
reziduuri vegetale agricole şi forestiere, prin exces sau carenţe de elemente nutritive etc.).
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Datorită acestui fenomen, resursele de sol îşi reduc capacitatea de producţie prin pierderea elementelor
nutritive şi materia organică. Pe de altă parte, suprafeţe din ce în ce mai mari de terenuri agricole şi
silvice se scot din circuitul producţiei vegetale ca urmare a altor cerinţe social-economice.
Necesitatea acţiunilor de prevenire şi combatere a poluării soiului este deosebit de evidentă, îndeosebi în
arealele mai puternic afectate (Câmpia Turzii). în cazul acţiunilor de depoluare solul prezintă anumite
specificităţi. Astfel, înlăturarea poluantului este, de obicei, foarte dificilă şi de durată, uneori practic
nerealizabilă, întreruperea pătrunderii poluantului, înlăturarea factorului perturbator, nu duc întotdeauna,
implicit, la depoluarea solului, la revenirea lui la însuşirile iniţiale şi la refacerea imediată a fertilităţii.
PROBLEME DE MEDIU. PROTECŢIA MEDIULUI.
Particularităţile de structură, stare, dinamică a mediului natural, corelate cu tipul şi potenţialul resurselor
naturale, gradului de ocupare a teritoriului, tipul şi gradul de dezvoltare a economiei municipiului,
impune ca problemelor de protecţie, conservare refacere a mediului să li se acorde o atenţie sporită,
cuvenită în conformitate cu capacitatea de suportabilitate a acestuia.
Mediul natural reprezintă suportul material, energetic, informaţional de creştere şi dezvoltare a
comunităţilor urbane. De calitatea mediului natural depinde calitatea mediului antropic sub aspectul
tipului, formelor, durabilităţii de organizare a acestuia, între aceste două componente ale peisajului
geografic există relaţii strânse de interdependenţă, determinare în complicatul proces de evoluţie a
acestuia.
Stările, structurile, formele complicate şi complexe ale mediului natural, apărute evolutiv sunt dirijate de
o serie de legi şi principii dialectice, geografice, sistemice, ecologice.
Impactul mare asupra mediului, peste capacitatea de toleranţă a sistemelor naturale, determină
declanşarea proceselor de respingere, a factorului de stres, până la anihilarea acestuia (un factor de stres
cu tendinţă de generalizare îl constituie comunitatea umană), respectiv modificarea, adaptarea
componentelor de mediu la noile condiţii.
Componenta umană a învelişului geografic nu are altă alternativă de existenţă durabilă decât cea de
convieţuire în simbioză şi armonie cu factorii de mediu naturali. Aceasta se poate realiza prin măsuri
energice de conştientizare a locului omului şi comunităţii în cadrul sistemelor geografice teritoriale,
conştientizarea necesităţilor reale de consum de resurse şi spaţiu, cunoaşterea exactă a modului de
structurare şi funcţionare a sistemelor naturale ale mediului, conservarea, protecţia, regenerarea
structurilor fragile şi degradate ale mediului.
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Procese generatoare de poluare în municipiul Câmpia Turzii şi măsuri de protecţie
Poluarea electromagnetică
Poluarea cu unde electromagnetice de la; liniile electrice de înaltă tensiune, staţiile electrice de
transformare, antene GSM;
Măsuri - reglementări:
- se impune păstrarea unei zone libere în jurul surselor de unde electromagnetice;
- se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare (min. 50
m de la incintă) şi a antenei GSM (pe o rază de 150 m);
Poluarea chimică a solului şi aerului
Este poluarea cu substanţe nocive a solului (plumb) prin emanaţii în atmosferă sau direct în sol, datorită
unor surse fixe sau mobile (de-a lungul CF şi DN).
Cauze - efecte:
- gazele de eşapament (metale grele: Pb, Zn, Ni, Cu; hidrocarburi aromate, benz (a) piren;
monoxid de carbon (CO) şi oxizi de azot (NO4));
- utilizarea neadecvată a pesticidelor (cu Cu, P, Ar, Hg, PDT, etc);
Măsuri - reglementări:
- nu se recomandă plantarea unor culturi legumicole (cartofi, varză, salată, morcovi, mărar),
acestea fiind cumulatoare de metale grele, nocive pentru sănătatea populaţiei, la o distanţă mai
mică de 50 m faţă de o arteră de circulaţie importantă (autostradă / DN / CF);
- crearea / menţinerea unei zone sanitare verzi, In jurul sursei, pe direcţiile predominante ale
vântului;
- se interzic activităţile cu substanţe nocive în apropierea surselor de apă;
- asistenţă tehnică de specialitate pentru schimbarea folosinţei solului;
- sunt necesare lucrări de îmbunătăţiri funciare şi agropedoameiiorative;
Poluarea fonică
Se datorează zgomotului care depăşeşte 65 dB, limita superioară acceptabilă sistemului auditiv uman.
Cauze – efecte:
- utilajele tehnice în lucru;
- transportul rutier;
- transportul feroviar;
Măsuri - reglementări:
- se vor lua măsuri de combatere a zgomotului, prin amplasarea de perdele de protecţie vegetale
sau bariere izolatoare tehnice, în zonele rezidenţiale;

146

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009
-

grădiniţele de copii, şcolile, spitalele, sanatoriile noi se vor amplasa în afara zonelor afectate,
pentru cele existente se vor lua măsuri speciale de protecţie.

Poluarea olfactivă
Se regăseşte în vecinătatea gropii de gunoi, târgului de animale, pieţei agro-alimentare, cimitirelor
umane, staţiei de epurare, autobazei serviciilor de salubritate;
Măsuri - reglementări:
- se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie sanitară a:
o gropii de gunoi (pe o rază de 1000 m),
o târgului de animale (pe o rază de 500 m),
o pieţei agroalimentare (pe o rază de 40 m),
o cimitirelor umane (pe o rază de 50 m),
o staţiei de epurare (pe o rază de 300 m),
o autobazei serviciilor de salubritate (pe o rază de 200 m)
Poluarea organică şi fizică a apei
Poluarea organică a apei constă în contaminarea / eutrofizarea până la scoaterea din circuitul economic a
apelor, de suprafaţă / de adâncime (freatice).
Poluarea fizică a apei este poluarea cu particule în suspensie şi alţi compuşi fizici, precum şi poluarea
termică a acesteia.
Cauze - efecte:
- depozitarea / deversarea de deşeuri menajere, dejecţii animaliere, rumeguş, pesticide,
îngrăşăminte minerale;
- modificarea proprietăţilor fizice ale apei: turbiditate, miros, temperatură;
- colmatarea;
- suspensii;
- mineralizarea crescută a apei;
Măsuri - reglementări:
- se interzice depozitarea / deversarea de deşeuri menajere, dejecţii animaliere, rumeguş, pesticide,
îngrăşăminte minerale, în luncile inundabile ale râurilor şi pâraielor;
- refacerea cadrului natural;
- instituirea zonelor de protecţie sanitară, câte 15 m din albia minoră pe ambele maluri, respectiv
15 m în jurul lacurilor;
- se vor executa lucrări de decolmatare a albiilor / lacurilor din 5 în 5 ani;
- efectuarea de analize periodice ale apelor de către instituţiile abilitate;
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Depozitarea neautorizată a deşeurilor
Depozitările deşeurilor în locuri neautorizate (de obicei pe malurile râurilor sau lângă drumuri, în păduri)
reprezintă o sursă de poluare a solului, apei şi atmosferei.
Cauze - efecte:
- degradarea estetică a localităţii;
- scăderea indicelui de atractivitate a localităţii;
- infestarea biologică, fizico-chimică atât a solului, cât şi a apei de suprafaţă şi adâncime.
Măsuri - reglementări:
- interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării de deşeuri menajere în locuri neautorizate;
- dezafectarea zonelor unde sunt depozitate deşeuri şi refacerea cadrului natural;
- crearea unor rampe temporare ecologice special amenajate (vezi planşa RUZ-2 variante);.
Risc tehnogen
- de explozie în vecinătatea: magistralelor de transport gaz, SRM gaz, depozitelor şi staţiilor de
carburanţi, etc;
Măsuri - reglementări:
- se interzice amplasarea construcţiilor în zona cu risc de explozie;
o 65 m între conducta de transport gaz şi locuinţe;
o 30 m faţă de incinta SRM;

Zone protejate. Zone construite protejate. Definire
Zone construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu cultural şi sunt
declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.
Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din specificul şi din
încadrarea juridică a acestora:
- determinate de un monument istoric şi zona de protecţie aferentă;
- determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric şi zona de protecţie aferentă;
- determinate de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-o suprafaţă
protejată (centre şi zone istorice urbane sau rurale, căi de comunicaţie, alte amenajări valoroase).
Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor în care
construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi (istorice) a căror protejare reprezintă un
interes public. Aceste zone se definesc şi se delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice,
peisagistice, etc. şi prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora. Ele
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se instituie prin hotărâri ale Consiliilor tocate şi se protejează prin acţiunea acestora şi a celorlalţi
protectori legali.
Zonele construite protejate instituite în jurul unor monumente istorice acoperă toate categoriile de
monumente, ansambluri şi situri arheologice, istorice, arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de
poziţia lor în teritoriile oraşelor şi comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane sau
subacvatice).
După natura interesului public, aceste zone protejate constituite pot fi:
- de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică A
("monumente istorice de valoare naţională şi universală");
- de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică B
("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local")
Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale, având Ia bază documentaţii
de urbanism.
Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se compun din totalitatea
bunurilor imobile care necesită protecţie. în funcţie de natura obiectului protecţiei pot fi:
- centre istorice
- zone istorice
Zonele protejate instituite pentru protejarea patrimoniului urban sau rural nu conţin în mod obligatoriu
imobile clasate ca monumente istorice.
Aceste tipuri de zone protejate se stabilesc prin hotărâri ale Consiliilor judeţene sau locale, având la bază
documentaţii de amenajarea teritoriului (PATJ) sau de urbanism (PUG+RLU) şi se instituie prin hotărâri
ale Consiliilor locale, pe baza documentaţiilor de urbanism (PUZCP+RLU).
Delimitarea zonelor construite protejate
În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, aceasta cuprinde monumentul,
ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de protecţie aferentă.
Stabilirea suprafeţelor acestor tipuri de zone are în vedere, în ordine:
- stabilirea bunurilor de patrimoniu;
- delimitarea zonelor de protecţie ale bunurilor clasate;
- delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a tuturor zonelor de
protecţie ale bunurilor de patrimoniu clasate.
În cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit, acestea reprezintă
suma valorilor grupate care necesită protecţie.
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Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele şi se recunoaşte în
documentaţia scrisă şi desenată, fie prin menţionarea numerelor poştale sau cadastrale, fie prin
menţionarea numelor proprietarilor, fie după alte elemente reperabile pe teren (ex. Maluri de ape, linii
electrice etc.)
Tabel centralizator - monumente istorice clasate
Categorii
monumente
istorice:

de Categorii după
natura
obiectivului:

Nr. monumentelor istorice: pe grupe
valorice
A

TOTAL

B

valoare naţională şi reprezentative
pt
universală
patrimoniul cultural
local
Monument - m

Arhitectură - II

2

4

6

Memoriale - IV

0

1

1

Ansamblu - a

Arhitectură - II

1

0

1

Sit-s

Arheologie -1

0

3

3

3

8

11

TOTAL

Conform listei monumentelor istorice 2004, Editată de Ministerul Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional
al Monumentelor Istorice
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CAPITOLUL 5
DISPARITĂŢI TERITORIALE
5.1.Structura aşezărilor
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Localitatea Câmpia Turzii este alcătuită din cartierele:
9
9
9
9
9
9

Zona centrală,
Cartier Şarât,
Cartier sud-est (blocuri),
Cartier Sâncrai,
Cartier Insula,
Cartier Lut.

Din punct de vedere al numărului de locuitori Câmpia Turzii se situează pe locul al 4-lea în
topul localităţilor din judeţ şi are o populaţie stabilă de 30.000 de locuitori.
Numărul gospodăriilor: 3267; numărul locuinţelor: 8772.

După sexe

Masculin
Feminin

48,71%
51,89%

După etnii

Români
Maghiari
Rromi
Germani

87,14%
7,97%
4,75%
0,14%

După religie

Ortodoxă
Romano-catolică
Greco-catolică
Reformată
Unitariană
Penticostală
Baptistă

80,82%
1,29%
2,48%
7,1%
0,15%
3,56%
0,84%

După limba
maternă

Română
Maghiară
Ţigănească
Germană

90,47%
7,51%
1,93%
0,09%

Populaţia localităţii prezintă o tendinţă pozitivă. În ultimii 3 ani populaţia a crescut
semnificativ faţă de anii precedenţi.
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Suprafaţa administrativ – teritorială
Municipiul se întinde pe o suprafaţă de 2.379 ha, din care 30% reprezintă intravilanul
localităţii şi 70 % suprafaţa în extravilan.
Sub aspectul reţelelor stradale:
9 şoseaua internaţională E 60/DN 15 cu o lungime de 6,2 km;
9 reţeaua stradală urbană cuprinde un număr de 133 de străzi cu o lungime totală
de 47 km: 88 sunt asfaltate, 34 în curs de modernizare şi 11 nemodernizate.
Totalitatea căilor de comunicaţie aparţin domeniului public.
9 reţele de iluminat: 47 km, nu există zone neacoperite
9 reţele de canalizare: 42 km, 91%
9 reţeaua de apă potabilă: 49 km,100%
9 reţeaua de alimentare cu gaz; 58 km, 100%

5.2. Disfuncţionalităţi şi priorităţi
DOMENII

154

DISFUNCŢIONALITĂŢI
PRIORITĂŢI
Lipsa zonei de siguranţă / Instituirea zonei de siguranţă de
protecţie de-a lungul autostrăzii - 13 m din ax drum naţional, pe ambele
propuse, DN, DJ, DC, drum părţi;
ocolitor propus
- 12 m din ax drum judeţean / ocolitor
propus, pe ambele părţi;
- 10 m din ax drum comunal, pe ambele
părţi; Instituirea zonei de protecţie de:
- 50 m din ax autostrada, pe ambele părţi;
- 22 m din ax drum naţional, pe ambele
părţi;
- 20 m din ax drum judeţean / ocolitor
propus, pe ambele părţi;
- 18 m din ax drum comunal, pe ambele
părţi;
Lipsa zonei de siguranţa / Instituirea zonei de siguranţă de 20 m /
protecţie de-a lungul CF
protecţie de 100 m la CF, faţă de ecartament,
în fiecare parte
Lipsa
programelor
pi Modernizarea carosabilului, trotuarelor,
modernizarea şi repararea reţetei canalizării pluviale, marcajului rutier,
stradale existente, canalizarea semnalizării circulaţiei, semaforizării
eficientă a apelor pluviale
Poduri / pasarele / pasaje Interdicţie temporară de construire până la
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degradate, subdimensionate şi realizare poduri, pasaje şi pasarele, pe bază
insuficiente peste cursuri de apă şi de PUD (raza 100 m)
CF
CIRCULAŢIE Număr insuficient de parcări / Amenajarea de parcări publice (1 parcare / 5
garaje publice
locuinţe, 1 parcare / 3 apartamente, 1
parcare / 30 salariaţi în adm. + 20 %, 1
parcare / 50 mp comerţ, 5 parcări / biserică,
1 parcare / 30 locuri cămin cultural sau teren
sport, 1 parcare / 4 cadre didactice sau
sanitare, 1 parcare / 5 locuri restaurant, 4
parcări /10 paturi cazare, 1 parcare / 100 mp
clădiri agro-industriale şi depozite).
Realizarea de parcări / garaje publice (50
locuri / 1.000 locuitori) la max. 250 m faţă de
zona centrală.
Drumuri de explotare, înguste, Amenajarea şi modernizarea drumurilor
fără trotuare, fără sistem de (min. 12 m lăţime, cu 2 benzi), amenajarea
colectare al apelor pluviale
de trotuare şi a sistemului de colectare al
apelor pluviale în zonele de extindere
propuse
Circulaţie
congestionată
de Interdicţie temporară de construire până la
traficul greu / de tranzit
realizare drum ocolitor pe bază de PUZ fâşie de min. 40 m lăţime, de la Parc ind.
REIF şi nod autostradă (min. 12 m lăţime,
cu 2 benzi).
Lipsa amenajărilor de intersecţii Interdicţie temporară de construire până la
între drum ocolitor / autostradă / asigurarea accesului la drumul ocolitor
DN / străzi
propus, pe bază de PUD (intersecţii R = min
100 m). Asigurarea fluenţei traficului pe
drumul ocolitor propus (intersecţii cu reiate
stânga - dreapta la min 500 m distanţă,
intersecţii cu relaţie dreapta la min 100 m
distanţă)
Zone
confltctuale
între Amenajarea de piste de bicictişti pe 2 benzi şi
autovehicole, pietoni, biciclişti
2 sensuri (2 m lăţime) sau 1 bandă şi 1 sens
(1,5 m lăţime) în paralel cu trotuarul
anumitor
artere
principale,
parcul
municipal.
Zonă pietonală nevalorificată
Reamenajare zonă pietonală - Piaţa Minai
Viteazul, pe bază de PUZ
Insuficienţa transportului în Extinderea şi reorganizarea transportului în
comun
comun; reamplasare staţii; promovarea
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transportului în cu microbuze pe străzile mai
îngusta Promovarea unei linii de transport
rapid adiacentă liniei CF industriale între
Turda şi Câmpia Turzii
Risc mare şi mediu de Interdicţie temporară de construire până la
inundabilitate cu ape pluviale
realizarea / refacerea canalizării apelor
pluviale, conform volumului de apă la ploi
torenţiale.
Risc mare şi mediu de inundare Interdicţie temporară de construire până la
prin ridicarea nivelului pânzei efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri,
freatice
întreţinerea celor existente, decompactarea
solului îndiguiri şi lucrări pedoameliorative).
Se recomandă construcţii fără subsol şi
plantarea terenurilor cu specii arboricoie
absorbante (plop şi arin)
Risc de inundare prin revărsarea Dig cu nivel de asigurare de 1 %, ce necesită
FOND
apelor de suprafaţă (datorită sistem de supraveghere şi monitorizare /
CONSTRUIT
modificărilor climatice nivelul de studii de specialitate.
Şl
asigurare împotriva inundaţiilor a
UTILIZAREA
scăzut ta 30%)
TERENURIL
Eroziunea solurilor agricole
Schimbarea modului de folosinţă şi refacerea
OR
fertilităţii solului pe bază de studii de
specialitate.
Risc ridicat de producere Interdicţie totală de construire şi luarea de
prăbuşiri
măsuri de amenajare / stabilizare a
terenului. Se interzic: construcţiile de orice
tip, defrişările, excavaţiile la baza versanţilor.
Se recomandă plantarea zonelor afectate cu
esenţe cu rădăcină adâncă şi evitarea
trepidaţiilor. Se vor amplasa semne de
avertizare şi bariere artificiale în calea de
desfăşurare a acestor procese.
Risc mediu-mare de tasare
Interdicţie temporară de construire până la
refacerea canalizării apelor pluviale, pentru
excluderea
scurgerilor
accidentale.
Autorizaţiile de construire se vor elibera,
doar cu studiu geotehnic pentru fiecare
parcelă, iar fundaţiile se vor executa mai
adânci decât stratul de tasare. Se recomandă
devierea traficului greu.
Insuficienţa spaţiilor pentru Rezervarea de terenuri pt. instituţii şi servicii
instituţii şi servicii publice
publice şi elaborarea de PUZ-uri / PUD-uri
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Lipsa
de
spatii
destinate Rezervarea de spatii cu destinaţia: activităţi
activităţilor agrc—industriale / de agro -industriale / de depozitare nepoluante.
depozitare
Locuinţe individuale şi colective Extinderea intravilanului şi elaborarea de
insuficiente
PUZ-uri / PUD-uri pentru parcelare şi
schimbare destinaţie teren agricol.
Se interzic construcţiile pe terenurile fără
acces direct la parcelă.
Se interzic construcţiile de locuinţe colective
fără spaţii publice la parter.
SPATII
Lipsa de perdele de protecţie la căi Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a
PLANTATE, de circulaţie, de-a lungul CF, DN, lungul CF. DN, DJ, DC (20 % din suprafaţa
AGREMENT, DJ, DC
căilor de circulaţie), fără a periclita
PERDELE DE
vizibilitatea la trafic
PROTECŢIE Lipsa de perdele protecţie la Amenajarea de perdele de protecţie (minim
unităţile agricole, industriale / 20% din suprafaţa terenului rezervat pentru
depozitare
unităţi agricole, industriale / depozitare)
Lipsa de perdele de protecţie la Amenajarea de perdele de protecţie (minim
rampa ecologică de depozitare a 20% din suprafaţa terenului rezervat pentru
deşeurilor menajere şi la cimitire rampa ecologică a deşeurilor şi cimitire)
Lipsa de perdele de protecţie la Plantarea de perdele de protecţie (minim
construcţiile tehnico-ediiitare
20% din suprafaţa terenului rezervat pentru
construcţii tehnico-edilitare)
Lipsa spaţiilor plantate pe Plantarea cu vegetaţie arboricolă pe
terenurile riverane cursurilor de terenurile riverane cursurilor de apă /
apă / iazurilor
iazurilor
Lipsa amenajărilor aferente Amenajarea de parcuri / grădini publice (15
spaţiilor verzi publice, de mp / locuitor), scuaruri (2,5 mp / locuitor),
agrement şi terenurilor de sport locuri de joacă pi copii (1,3 mp / locuitor),
zone de agrement (min. 10 mp / locuitor),
terenuri de sport şi ştranduri conform
normelor în vigoare.
PROBLEME Poluarea electromagnetică (LEA, Se interzice amplasarea construcţiilor în
DE MEDIU
staţie electrică de transformare, zona de protecţie LEA 220 KV (pe o fâşie de
antenă GSM)
55 m), LEA 110 KV (pe o fâşie de 37 m),
LEA 20 KV (pe o fâşie de 24 m), a staţiilor de
transformare (min. 35 m de la incintă) şi a
antenei GSM (pe o rază de 150 m).
Poluare olfactivă (în vecinătatea Se interzice amplasarea locuinţelor în zona
rampei ecologice, pieţei agro- de protecţie sanitară a: rampei ecologice (pe
aiimentare, cimitirelor umane, o rază de 300 m), pieţei agroalimentare (pe o
staţiei de epurare, autobazei rază de 40 m), cimitirelor umane (pe o rază
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serviciilor de salubritate)

PROTEJARE
A ZONELOR:
CU
VALOARE
DE
PATRIMONI
U Şl PE BAZA
NORMELOR
SANITARE ÎN
VIGOARE
FAŢĂ
DE
CONSTRUCŢ
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de 50 m), staţiei de epurare (pe o rază de 300
m), autobazei serviciilor de salubritate (pe o
rază de 200 m).
Poluarea chimică a solului (halda Plantarea de fâşii de protecţie vegetale /
de steril, cariera de argilă, bariere izolatoare tehnice. Ecotogizârea
depozitarea neautorizată de terenurilor şi refacerea cadrului natural
deşeuri) şi aerului, poluarea Interzicerea legumiculturii pe o distanţă de
fonică, de-a lungul CF şi DN
50 m pe ambele părţi ale CF, autostrăzii /
drumului ocolitor şi DN.
Risc tehnogen (de explozie în Se interzice amplasarea construcţiilor în
vecinătatea magistralelor de zona cu risc de explozie:
transport gaz, SRM gaz, - 65 m între conducta de transport gaz şi
depozitelor
şi
staţiilor
de locuinţe;
carburanţi)
- 30 m faţă de incinta SRM;
- 60 m între rezervorul de carburanţi şi
construcţii;
Spatii verzi publice insuficiente şi Se vor rezerva terenuri pt. spaţii verzi
păduri în extravilan sub 1 % din publice (min 26 mp / locuitor până în anul
teritoriul adm.
2013). Se va planta vegetaţie arboricolă pe
terenurile degradate şl pe malurile
cursurilor de apă (min. 5 % din teritoriul
adm.)
Lipsa zonelor de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie sanitară, câte 15
de-a lungul cursurilor de apă
m din albia minoră pe ambele maluri.
Interzicerea şt sancţionarea depozitării şi
deversării de deşeuri menajere / rumeguş pe
malurile cursurilor de apă şi refacerea
cadrului natural
Cursuri de apă colmatate
Lucrările de decolmatare a albiilor se vor
executa din 5 în 5 ani.
Lipsa
delimitării
zonelor Elaborare PUZCP pt. delimitarea zonelor de
construite protejate în jurul protecţie şi a lucrărilor de intervenţie
monumentelor istorice
(consolidare, restaurare, modernizare,
punere în valoare / introducere în circuit
public / păstrare perspective spre
monumente istorice)
Distanţă
neadecvată
între Raza minimă admisă în extravilan este de
terenurile MApN şi restul 2400 m. Pt. orice lucrări de construcţii
construcţiilor limitrofe
executate pe terenurile limitrofe acestora,
seva solicita avizul MApN, Ml, SRI;
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
aferentă spitalului de animale
30 m, faţă de locuinţe;
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Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
aferentă pieţei agroalimentare
40 m, faţă de locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie sanitară Se vor respecta normele sanitare conf.
din jurul fermelor de animale
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.
536/1997 privind distanţele între locuinţe şi
fermele zootehnice (min. 100 m).
Lipsa zonelor de protecţie Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
aferentă unităţilor industriale şi de 50 m faţă de locuinţe;
depozitare
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie ta o distanţă de
între unităţile de învăţământ / 50 m, faţă de locuinţe;
cultură / sănătate şi locuinţe
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
între unităţile comerciale / prestări 15 m, fată de locuinţe;
servicii şi locuinţe
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
între parcare / groapă compost / 10 m, faţă de locuinţe;
platformă deşeuri / adăpost
animale şi locuinţe
Lipsa bornelor pt. delimitarea Instituire zonă de protecţie sanitară cu regim
zonelor de protecţie sanitară la sever pe o distanţă de 10 m din ax, în fiecare
conductele de aducţiune apă
parte şi 30 m faţă de orice sursă de poluare;
Păstrarea şi menţinerea zonelor Zonă de protecţie la o distanţă de 100 m în
sanitare cu regim sever în jurul amonte de priză, 25 m în avat şi lateral de
surselor de apă conf HCL / 2005 priză, respectiv 10 m faţă de staţia de
pompare şi 20 m faţă de rezervorul de apă;
Distanţă neadecvată între fosele Distanţa minimă admisă este de 30 m;
septice şi fântâni
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie sanitară ta o
pentru staţia de epurare
distanţă de 300 m, faţă de locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie sanitară Instituire zonă de protecţie ta o distanţă de
din jurul cimitirelor umane
50 m faţă de locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie aferentă Se interzice amplasarea construcţiilor în
LEA
zona de protecţie LEA 220 KV (pe o fâşie de
55 m), LEA 110 KV (pe o fâşie de 37 m),
LEA 20 KV (pe o fâşie de 24 m), a staţiilor de
transformare (min. 35 m de la incintă) şi a
antenei GSM (pe o rază de 150 m). Se
interzice trecerea LEA peste locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie aferentă Instituire zonă de protecţie la o distanţă de:
conductelor de transport gaz, 55 m între conducta de transport gaz
SRM (cu risc de explozie)
şi staţiile / posturile electrice de
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transformare;
60 m între conducta de transport gaz
şi depozitele / staţiile de carburanţi;
65 m între conducta de transport gaz
şi locuinţe;
80 m între conducta de transport gaz
şi CF / depozite de gunoaie;
52 m între conducta de transport gaz
şi DN;
50 m între conducta de transport gaz
şi DJ;
48 m între conducta de transport gaz
şi DC;
30 m fată de incinta SRM
Lipsa zonei de protecţie aferentă Instituire zonă de protecţie fa o distanţă de
rampei ecologice de depozitare 300 m, faţă de locuinţe;
temporară a deşeurilor
Lipsa zonei de protecţie aferentă Instituire zonă de protecţie la o distanţă de
autobazei serviciilor de salubritate 200 m, faţă de locuinţe;
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II SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI
2007-2013
Puncte tari/puncte slabe ale localităţii
Analiza
SWOT

Puncte tari

9

9
9
9
9
9

9

161

Puncte slabe
Oportunităţi
Pericole
1. Aşezare geografică
Aşezare centrală, prin care se 9 Lipsa zonei de siguranţă / 9 Situarea într-o regiune 9 Inundaţii.
realizează
conexiuni
cu
protecţie de-a lungul
mediu dezvoltată .
9 Alunecări de teren.
celelalte oraşe şi judeţe din
autostrăzii propuse, DN, Căi de acces:
9 Eroziunea
solurilor
regiune.
DJ, DC, drum ocolitor
¾ DN 15
agricole
şoseaua
internaţională
E
propus.
¾ E 60
60/DN 15
9 Insuficienţa transportului
¾ Baza 71 Aeriană
Varietatea formelor de relief
în comun
"Gen.
Emanoil
Resurse
naturale
bogate
Ionescu"
(păduri)
¾ Căi ferate BucureştiFlora şi faună diversificată.
Oradea-Episcopia
Apartenenţa la Comunitatea
Bihorului
Urbană Arieş (CUA)
2. Populaţia şi forţa de muncă
Convieţuirea
mai
multor 9 Îmbătrânirea populaţiei. 9 Valorificarea potenţialului 9 Migrarea tinerilor spre
naţionalităţi,
interferenţe 9 Creşterea ratei şomajului,
uman, păstrarea tradiţiilor
alte zone din ţară şi
culturale,
lingvistice
şi
urmare a restructurărilor
culturale şi edilitare
străinătate.
religioase cu o mare varietate
economice.
9 Facilitarea accesului la
de tradiţii şi obiceiuri.
9 Emigrarea populaţiei
serviciile de formare,
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9 Resurse umane cu calificare 9 Lipsa unor instituţii
variată.
guvernamentale şi
9 Creşterea numărului populaţiei
neguvernamentale care se
9 Spor demografic pozitiv
ocupă cu pregătirea şi
reconversia profesională.

1.
9 Infrastructură dezvoltată
9 Industria prelucrătoare bine
dezvoltată
9 Vechi tradiţii în prelucrarea
unor resurse locale.
9 Existenţa unor resurse naturale
Principalele produse locale:
- Industrie siderurgică (oţel,
laminate, sârmă, cabluri);
- Produse metalice;

162

informare şi difuzare de
cunoştinţe a persoanelor
adulte care activează în
sectoarele agroalimentar şi
forestier;
9 Dobândirea de informaţii
şi cunoştinţe care să
permită
gospodărirea
durabilă
a
resurselor
naturale şi transformări
sociale
cum
ar
fi
îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi reducerea
şomajului.
Economia

9 Slaba capitalizare a
9 Crearea unor fonduri
întreprinderilor, în
naţionale/regionale care să
special a IMM-urilor.
susţină
dezvoltarea
9 Echipamente şi
regională şi locală.
tehnologii de producţie
9 Dezvoltarea
turismului,
învechite.
prin crearea unei reţele
9 Număr mic de IMM-uri
informaţionale turistice.
cu activitate de producţie. 9 Dezvoltarea
şi
9 Investiţii reduse de
promovarea
turismului
capital străin în economia
natural şi arhitectural

9 Instabilitate legislativă.
9 Fiscalitate ridicată.
9 Insuficienta susţinere a
sectorului IMM (lipsa
facilităţilor).
9 Incapacitatea de a face
faţă competiţiei cu
localităţi din zonă sau
din regiune în privinţa
atragerii de investiţii şi
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-

Confecţii, tricotaje, postav;
Izolatori electrici;
Oxigen;
Cărămidă, ţiglă;
Fermă bovine;
Sere legumicole;
Centru pomicol;

9
9
9
9

Infrastructura de transport :
¾ DN 15
9
¾ E 60
¾ Baza 71 Aeriană "Gen. 9
Emanoil Ionescu"
¾ Căi
ferate
BucureştiOradea-Episcopia
Bihorului

locală.
Promovare turistică
insuficientă.
Nivel scăzut de instruire
a populaţiei
Îmbătrânirea populaţiei
Numărul activităţilor
meşteşugăreşti şi
artizanale în scădere
Locuri de muncă
insuficiente
Iniţiative antreprenoriale
slab dezvoltate

Finanţări pentru:

dezvoltării economice.
9 nivelul scăzut al
veniturilor majorităţii
populaţiei.

9 Existenţa forţei de muncă, în
special
tineri
şi
femei
disponibili
să
dezvolte
activităţi economice
9 Existenţa unor materii prime şi
resurse naturale ce pot fi
valorificate prin crearea valorii
adăugate
9 Existenţa
meşteşugurilor

163

Primăria Câmpia Turzii Str. Laminoriştilor, nr. 2-4, 405100, jud. Cluj, www.campiaturzii.ro

Strategia de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2008-2025

2009

tradiţionale
9 Existenţa unui potenţial ridicat
de producere a energiei
regenerabile ceea ce se înscrie
în linia metodelor inovatoare
prietenoase cu mediul
9 Elaborarea Strategiei Locale
de
Dezvoltare
Durabilă,
Planului de Acţiune şi a
Portofoliului de Proiecte.
2.

Mediul înconjurător

9 Existenţa unor programe de 9 Trafic de tranzit poluant
susţinere a investiţiilor în
domeniul protecţiei mediului şi
de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă potabilă,
canalizare, epurare a apelor
uzate şi management al
deşeurilor.

164

9 Programe naţionale şi 9 Posibilitatea
apariţiei
regionale pentru reducerea
unor fenomene naturale
şi prevenirea poluării.
imprevizibile, inundaţii,
9 Îmbunătăţirea
legii
alunecări
de
teren,
mediului.
căderi
masive
de
9 Internalizarea costurilor
zăpadă;
privind protecţia mediului. 9 Pericolul
degradării
9 Introducerea obligativităţii
florei şi faunei ca
sistemelor
EMAS
urmare a turismului
(Sisteme de Management
necontrolat;
al Mediului).
9 Pericolul
degradării
unor clădiri valoroase
în
cazul
în
care
protejarea şi întreţinerea
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acestora
asigurată.
3.

este

Infrastructura edilitară şi dezvoltarea

Reţea de transport:
9 Reţea stradală ce trebuie
¾ DN 15
reabilitată
¾ E 60
9 Infrastructura de apă/apă
¾ Baza 71 Aeriană "Gen.
uzată necesită
Emanoil Ionescu"
modernizare şi extindere
¾ Căi
ferate
Bucureşti- 9 Dotarea insuficientă a
Oradea-Episcopia
laboratoarelor şcolare şi
Bihorului
lipsa materialului
didactic;
9 Buget local redus
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nu

Finanţări pentru:
9 capacitatea de plată a
-Crearea şi modernizarea
consumatorilor pentru
infrastructurii urbane
serviciile oferite;
-Amenajarea spaţiilor de 9 cheltuieli suplimentare
interes public al localităţii
pentru
combaterea
-Studii şi investiţii legate de
efectelor calamităţilor
protejarea
patrimoniului
naturale.
cultural de interes
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III PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Pornind de la conceptul de “dezvoltare durabilă” ce-şi propune să rezolve problemele
prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
nevoi, planificările, intenţiile şi măsurile ce vizează dezvoltarea municipiului sunt în interesul
cetăţenilor.
Rezultatul demersurilor trebuie să fie stimularea investiţiilor, reducerea şomajului,
îmbunătăţirea nivelului de trai, stoparea migraţiei externe, dezvoltarea sistemelor de sănătate,
sociale şi de infrastructură.
Perspectivele de dezvoltare propuse în continuare trebuie să asigure şi să dezvolte pe mai
departe potenţialul municipiului, asigurând astfel creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

III.1 OBIECTIVUL STRATEGIC

Dezvoltarea locală este strâns legată de Programul Naţional de Dezvoltare (PND 2007-2013)
şi de măsurile de sprijinire a forţei de muncă. În mod tradiţional, măsurile de sprijin a
dezvoltării locale au fost dispersate între diferite instrumente juridice urmărind obiective
diverse. Din aceste motive şi pentru a-i reda coerenţa, reforma PND a fost acompaniată de
consolidarea măsurilor de dezvoltare locală şi de reunirea lor într-o reglementare unică. PND
2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară
multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care orientează dezvoltarea
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
În accepţiunea politicii de coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a
investiţiilor publice pentru dezvoltare, orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor
compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. În acest
context, se impune sublinierea caracterului specific al Programului Naţional de Dezvoltare,
care nu substituie o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci reprezintă una dintre
componentele majore ale acesteia. PND 2007-2013 fundamentează, între altele, priorităţile şi
obiectivele strategice de dezvoltare ce vor fi negociate cu Comisia Europeană în vederea
finanţării din Fondurile Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013.
PND reprezintă documentul pe baza căruia s-a elaborate Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru
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utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor
implementa aceste fonduri. În acest sens, redactarea PND s-a desfăşurat în paralel cu cea a
Programelor Operaţionale pentru implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune,
asigurându-se astfel coerenţa între aceste documente.
Aceste instrumente pun în practică o politică integrată de dezvoltare durabilă care asigură o
mai bună coerenţă dezvoltării locală şi regionale, promovând toate componentele dezvoltării
prin încurajarea participării actorilor locali.

Obiectivul general este dezvoltarea durabilă a Municipiului Câmpia Turzii şi valorificarea
potenţialului prin:
•
•
•
•
•
•
•

revigorarea zonei prin sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor
economice;
stabilizarea populaţiei din localitate;
crearea de noi locuri de muncă prin creşterea angajării în sectoare neagricole;
creşterea veniturilor populaţiei prin exploatarea raţională a pădurilor;
extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a produselor
forestiere;
modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare a
lemnului.
susţinerea industriei locale, diversificarea activităţilor alternative agriculturii
(încurajarea meşteşugurilor şi a agroturismului – măsuri indirecte prin care este
stabilizată populaţia);

Pentru revigorarea activităţilor economice din zonă şi diversificarea acestora se impune
susţinerea lor prin realizarea de servicii specifice, a activităţilor de agroturism, a producţiei de
artizanat şi a altor activităţi cu specific agricol (sericicultura, apicultura, cultivarea ciupercilor,
plantelor medicinale şi a fructelor de pădure), înfiinţării de noi pensiuni agroturistice,
modernizarea celor existente şi dezvoltarea serviciilor pentru petrecerea timpului liber
(terenuri de sport, echitaţie, ciclism montan etc.). Conversia la o agricultură organică,
protecţia zonelor cu o biodiversitate specială care prezintă o importanţă naturală şi menţinerea
sau îmbunătăţirea peisajului sau a mediului natural sunt de asemenea nişte aspecte care
trebuie luate în considerare la dezvoltarea durabilă a zonei. La fel, introducerea de facilităţi
pentru fermieri care să ducă la practici agricole prin care să se păstreze bio-diversitatea, să se
menţină resursele genetice locale şi care să aibă un impact scăzut asupra mediului, precum şi
acordarea de sprijin financiar pentru comunitatea locală în ceea ce priveşte împădurirea
terenurilor abandonate precum şi pentru deţinătorii de păduri şi terenuri agricole degradate din
sectorul privat. Investiţii vor trebui efectuate şi pentru crearea de noi pepiniere, modernizarea
celor existente şi dotarea lor cu echipamente de prelucrarea solului, însămânţări, executarea
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lucrărilor de menţinere etc. Pentru uşurarea accesului în zona exploataţiilor forestiere, trebuie
susţinută construcţia şi modernizarea reţelei de drumuri forestiere.
Dezvoltare durabilă prin atingerea indicatorilor turistici:
¾ acţiuni de conservare, restaurare, valorificare turistică, informare, creşterea
conştientizării importanţei prezervării patrimoniului natural şi antropic;
¾ dezvoltarea unor programe de evaluare a resurselor turistice;
¾ atragerea membrilor comunităţii locale în administrarea / custodia patrimoniului
turistic;
¾ elaborarea planurilor de management pentru fiecare obiectiv turistic;
¾ crearea unui sistem informaţional regional privind managementul obiectivelor
turistice;
¾ renovare clădiri patrimoniu;
¾ elaborarea unei oferte turistice complexe adaptate stilului de petrecere în mod activ a
timpului liber;
¾ dezvoltarea agroturismului;
¾ dezvoltarea turismului cinegetic;
¾ includerea localităţii în tururi turistice tematice.

III.2 PRIORITĂŢILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
1. Perspective locale de dezvoltare din punct de vedere demografic
Scop: dezvoltarea structurii localităţii.
Acţiuni:
- Extinderea spaţiului construibil – clădiri, spaţii, zone industriale dezafectate, în concordanţă
cu posibilitatea asigurării utilităţilor şi cu protecţia mediului;
- Planificarea dezvoltării, a reabilitării infrastructurii unităţilor şcolare – grădiniţe, şcoli,
cămine de bătrâni, centre medicale în concordanţă cu prognozele populaţiei întocmite de
Institutul Naţional pentru Statistică;
- Creşterea gradului de confort precum şi a eficienţei energetice în spaţiul locuibil –
posibilitatea de racordare la reţelele de utilităţi, precum şi extinderea acestora;
- Colaborarea/consultarea între prestatorii de servicii educaţionale şi investitori pentru
desfăşurarea cursurilor pentru recalificarea forţei de muncă a şomerilor, a persoanelor
disponibilizate în concordanţă cu cererea şi oferta forţei de muncă;
- Stabilizarea forţei de muncă tinere.
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2. Perspective locale de dezvoltare a mediului de afaceri
Scop: consolidarea durabilă şi transformarea structurală a economiei existente în scopul
atingerii unui nivel economic ridicat. Acest proces trebuie să fie susţinut de extinderea
efectivă a infrastructurii la nivel local, în special a reţelei de străzi.
Acţiuni:
- Creşterea productivităţii şi a valorii adăugate produse de economia locală prin dezvoltarea
permanentă a nivelului de abilităţi şi competenţe a capitalului uman din localitate. Asigurarea
avantajului competitiv a Municipiului Câmpia Turzii ca locaţie de afaceri prin nivelul de
calificare a resurselor umane disponibile;
- Crearea de noi locaţii destinate activităţilor de producţie. În acest scop vor fi utilizate prin
reactivare cu prioritate suprafeţele abandonate în urma fostelor exploatări industriale. În
reactivarea zonelor industriale se va avea în vedere adaptarea infrastructurilor de transport şi
utilităţi, precum şi respectarea cu stricteţe a reglementărilor de mediu şi a principiilor
dezvoltării durabile;
- Atragerea de noi investiţii în localitate, semnificative ca valoare şi cantitate, mai ales în
direcţia dezvoltării de afaceri noi cu potenţial de creştere rapidă. Vor fi încurajate mai ales
domeniile care produc o valoare adăugată crescută şi care creează bunăstare la nivel local;
- Menţinerea şi extinderea afacerilor existente, precum şi atragerea de noi investiţii mai ales în
direcţia celor cu o contribuţie semnificativă la creşterea numărului de locuri de muncă şi la
crearea de bunăstare la nivel local;
- Dezvoltarea spiritului întreprinzător şi a potenţialului de inovare în rândul companiilor cu
potenţial de creştere, prin extinderea infrastructurii de sprijinire a afacerilor – dezvoltarea de
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, centre de transfer tehnologic;
- Extinderea infrastructurilor de transport existente necesare mediului de afaceri în perspectiva
exploatării la maxim a potenţialului existent ca urmare a traversării localităţii de autostrada
Braşov – Borş;
- Asigurarea de servicii suport pentru afaceri în toate zonele, în scopul acoperirii nevoilor
mediului de afaceri din localitate şi al creşterii atractivităţii investiţionale. Extinderea
infrastructurii existente de cazare;
- Diversificarea sectorului serviciilor de agrement adresate vizitatorilor naţionali şi
internaţionali, în scopul creşterii veniturilor;
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- Asigurarea existenţei unei cantităţi suficiente de centre comerciale de desfacere cu
amănuntul, în scopul asigurării la nivel local a necesarului zilnic, pe termen scurt, de alimente
şi bunuri de consum;
- Dezvoltarea echilibrată a unor suprafeţe destinate serviciilor, în special de tip bancar,
asigurări şi meserii liberale. Crearea unor noi zone de locuinţe rezidenţiale şi de vacanţă;
- Dezvoltarea unor centre de competenţă menite să revigoreze ramurile industriale cu tradiţie
la nivel local prin stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării în rândul acestora şi printr-o mai
bună colaborare între mediul de afaceri şi cel academic;
3. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere cultural
Scop: prin utilizarea mijloacelor de comunicare în scopul dezvoltării unei culturi (la nivel
local) şi a unei imagini care să consolideze calitatea vieţii, potenţialul turistic, atractivitatea
investiţională.
Acţiuni:
- Păstrarea şi promovarea unitară a elementelor de identitate culturală, naturală şi socială
caracteristice Municipiului Câmpia Turzii în scopul consolidării imaginii de locaţie turistică,
rezidenţială şi de afaceri;
- Îmbunătăţirea promovării resurselor, serviciilor şi produselor localităţii în rândul
potenţialilor investitori în particular şi a mediului de afaceri naţional în general, în scopul
consolidării poziţiei Municipiului Câmpia Turzii ca locaţie atractivă pentru mediul de afaceri;
- Facilitarea accesului întreprinzătorilor locali la surse de finanţare şi alte resurse necesare
prin eliminarea barierelor de comunicare şi susţinerea structurilor şi platformelor de
comunicare;
- Promovarea competenţelor reprezentative pentru populaţia din municipiu în scopul atragerii
de investitori şi al unei exploatări mai bune a resurselor umane locale;
- Consolidarea structurilor existente asociative şi reprezentative ale mediului de afaceri,
precum şi crearea unor structuri noi cu reprezentativitate sectorială în scopul încurajării
dialogului.
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4. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere al dezvoltării agriculturii
Scop: Dezvoltarea agriculturii ca sursă importantă de venit. Agricultura va trebui să participe
la producerea de produse agroalimentare de mare calitate, la conservarea peisajului cultural
precum şi la dezvoltarea turismului ca sursă alternativă de venit.
Acţiuni:
- Asocierea micilor proprietari şi reforma structurală a agriculturii prin transformarea
gospodăriilor de subzistenţă în exploataţii agricole comerciale orientate către economia de
piaţă, exploataţii profitabile şi viabile din punct de vedere economic în concordanţă cu
protejarea mediului înconjurător şi promovarea agriculturii ecologice;
- Creşterea calitativă şi cantitativă a producţiilor agricole, precum şi diversificarea structurii
culturilor concomitent cu dotarea exploataţiilor agricole cu utilaje pentru respectarea
tehnologiilor agricole moderne;
- Dezvoltarea zootehniei, pentru sporirea veniturilor producătorilor agricoli din aceste zone şi
dotarea fermelor zootehnice cu utilaje necesare, achiziţia de animale de rasă, construcţii noi
pentru adăposturi moderne conform normelor Uniunii Europene;
- Promovarea activităţilor conexe generatoare de venit (agroturism, apicultură, acvacultură,
sericicultură, cultivarea ciupercilor, a plantelor medicinale, activităţi meşteşugăreşti),
promovarea produselor agroalimentare cu specific tradiţional;
- Pentru că pădurile au un rol semnificativ în activitatea economică, trebuie să se acorde
sprijin pentru îmbunătăţirea şi extinderea valorii lor economice, prin diversificarea producţiei
şi deschiderea către noi oportunităţi de piaţă precum ar fi energia regenerabilă, în acelaşi timp
cu menţinerea unui management durabil şi respectarea rolului multifuncţional al pădurilor.

5. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere a turismului

Scop: Spaţiile localităţii, adecvate pentru turism şi recreere, trebuie păstrate şi amenajate în
mod compatibil cu mediul, în vederea îndeplinirii unor funcţii turistice şi de recreere, cu
accent pe aspectul peisagistic. De asemenea, formele de turism care urmează a fi dezvoltate
trebuie să respecte caracterul zonei. În aceste spaţii trebuie asigurată o infrastructură înalt
calitativă drept bază pentru activităţile antreprenoriale din domeniul turismului.
Acţiuni:
- Modernizarea structurilor de primire turistică, precum şi modernizarea şi diversificarea
serviciilor pe care acestea le oferă. De asemenea, construirea unor noi unităţi turistice trebuie
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să respecte principiile protecţiei naturii şi a mediului, al unei bune încadrări în imaginea locală
şi peisagistică, precum şi al aprovizionării adecvate cu apă şi al recoltării apelor menajere şi
deşeurilor. Astfel, este necesară respectarea prevederilor legale în privinţa construirii caselor
de vacanţă;
- Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural şi cultural al
comunităţilor locale prin reabilitarea monumentelor şi ansamblurilor istorice şi de arhitectură
din Câmpia Turzii şi integrarea în circuitele turistice ca obiective unice ale patrimoniului local
- Crearea de zone de agrement care să valorifice în mod pozitiv potenţialul natural al
teritoriului localităţii şi care să contribuie la conştientizarea publicului referitor la importanţa
prezervării mediului înconjurător;
- Stimularea antreprenorilor în deschiderea de unităţi de alimentaţie publică în zone cu
potenţial turistic;
- Elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de marketing şi comunicare, coerentă şi
unitară, care să promoveze activ, la nivel naţional şi internaţional, potenţialul turistic,
atractivitatea şi identitatea localităţii, atrăgând astfel turiştii în zonă;
- Promovarea activităţilor care pot atrage turişti şi dezvoltarea pachetelor turistice
(agroturism, ecoturism, turism montan, ciclism rural, mountain bike, trasee de motocross,
ATV, etc.) care să asigure o ofertă turistică diversificată.

6. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere al echipării teritoriului

Scop: Dezvoltarea şi modernizarea căilor de circulaţie şi comunicaţii, astfel ca ele să asigure
legături şi conexiuni sigure atât cu drumul european E60 cât şi cu viitoarea autostradă Braşov
– Borş. Aceste dezvoltări trebuie astfel coordonate încât ele să nu dăuneze mediului
înconjurător.
Acţiuni:
- Fluidizarea traficului ca urmare a preluării acestuia de viitoarea autostradă;
- Fluidizarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi europene prin executarea de trasee de
legătură cu aceste artere;
- Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale astfel ca ele să corespundă cerinţelor
actuale de trafic;
- Îmbunătăţirea traficului de tranzit prin construcţia autostrăzii Braşov – Borş.
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7. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de
bază
Scop: asigurarea resurselor energetice şi a infrastructurii necesare care să realizeze condiţii
sigure de alimentare cu energie (electrică, gaze naturale, combustibili etc.) a tuturor
consumatorilor din localitate, conform principiilor prioritare de protecţia mediului. Se vor
avea în vedere toate posibilităţile de economisire şi utilizare a energiei regenerabile care
trebuie sa fie ecologică şi ieftină.
Acţiuni:
- Modernizarea şi reducerea pierderilor din instalaţiile pentru producerea şi distribuţia energiei
termice, precum şi îmbunătăţirea izolării termice a blocurilor de locuinţe în scopul creşterii
confortului termic al acestora;
- Facilitarea utilizării pentru autovehicule a combustibililor biologici nepoluanţi.
8. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere al infrastructurii sociale
Scop: Crearea de facilităţi de infrastructură pentru furnizarea serviciilor şi consilierea
populaţiei în domeniile educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale, culturii şi sportului, pentru ca
populaţia va avea acces la servicii publice şi private create la nivel local.

Acţiuni:
- Asigurarea unui serviciu de sănătate eficient şi apropiat pentru populaţia întregului
municipiu, precum şi reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate;
- Organizarea şi dezvoltarea unei oferte descentralizate de asistenţă staţionară şi ambulatorie
pentru vârstnici, la distanţe rezonabile, pentru căminele de bătrâni, cluburile pentru vârstnici,
birourile de consiliere pentru vârstnici, ajutor în gospodărie, la curăţenie, asigurarea de hrană
şi ajutor, precum şi masa de amiază;
- La realizarea tuturor planurilor, proiectelor şi măsurilor se va ţine cont de necesităţile
persoanelor cu handicap. Printre acestea se numără şi crearea de locuri de muncă pentru
persoane cu dizabilităţi, precum şi asigurarea unei locuinţe (cămine, locuinţe prevăzute cu
serviciu de îngrijire la domiciliu). Crearea unor programe de incluziune socială pentru
persoanele defavorizate;
- Extinderea şi consolidarea ofertei culturale din localitate. Astfel, este necesară promovarea
în special a transmiterii tradiţiilor, precum şi a consolidării parteneriatului între aşezămintele
culturale şi agenţiile de turism în vederea includerii şi promovării aşezămintelor culturale în
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circuitul cultural şi turistic intern şi extern. De asemenea, reabilitarea infrastructurii culturale
prin construcţia şi renovarea unor muzee, aşezăminte culturale, cinematografe va contribui la
îmbunătăţirea ofertei culturale;
- Datorita cifrei de şcolarizare în scădere, măsurile de construcţie şi renovare a şcolilor şi
anexelor acestora (ex. clădiri şi anexe sportive) se vor concentra în acele locaţii care vor
asigura şi pe viitor o cifră mare de elevi. Totodată se va ţine cont de faptul că în cazul
închiderii unor şcoli, drumurile spre noile şcoli vor deveni mai lungi pentru unii elevi şi că
sistemul de transport şcolari va trebui extins;
- Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare a elevilor axat pe
învăţământul profesional şi tehnic şi personalizarea ofertei educaţionale din perspectiva
dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale. Asigurarea coerenţei
manageriale şi dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare. Crearea unor programe
de consiliere pentru prevenirea delicvenţei juvenile şi a abandonului şcolar;
- Crearea de facilităţi sportive pentru promovarea sportului de masă şi de performanţă şi
pentru dezvoltarea sportului ca mijloc de petrecere a timpului liber. Reabilitarea infrastructurii
sportive şi dezvoltarea competiţiilor sportive;
- Stimularea înfiinţării de cabinete medicale de familie prin acordarea de spaţii de către
Primărie, conform legii;
- Construirea de locuinţe sociale pentru familiile şi persoanele aflate în dificultate sau în
situaţii de risc.
9. Perspective de dezvoltare locală din punct de vedere al protecţiei mediului
Scop: Fundamentarea unui standard de viaţă, bazat pe capacitatea de suport a naturii, protecţia
mediului natural – bază a dezvoltării economice, prin promovarea eco-eficienţei şi a utilizării
durabile a apelor, solului, energiei, protejării şi conservării biodiversităţii.
Acţiuni:
Aer
- Protecţia atmosferei pentru un aer cât mai curat;
- Reducerea poluării datorată transporturilor;
- Reducerea poluării industriale prin utilizarea de tehnologii şi instalaţii performante în
activităţile industriale şi a celor care intră sub incidenţa Directivelor Consiliului European
(2001/80/CE şi 1999/13/CE;
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- Reducerea poluării datorată gazelor cu efect de seră şi deteriorarea stratului de ozon;
- Reducerea poluării fonice în mediul urban;
- Managementul integrat al deşeurilor (menajere, industriale, toxice şi periculoase);
- Realizarea şi implementarea unui sistem de managementul durabil al apei;
- Cantitatea şi calitatea apei potabile pentru toţi locuitorii localităţii;
- Optimizarea raportului dintre resursele de apă şi consum.

Apă
- Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane;
- Reabilitarea, modernizarea sau realizarea de sisteme de canalizare şi epurare ape uzate
menajere;
- Modernizarea sistemelor de evacuare şi epurare a apelor uzate industriale;
- Tehnologii şi instalaţii performante în activităţile industriale, agricultură, zootehnie şi
depozite de deşeuri.

Sol
- Reabilitarea zonelor contaminate prin poluare istorică;
- Protecţia şi conservarea naturii, a biodiversităţii, a pădurilor şi solului ;
- Management durabil al ariilor naturale protejate din zonă;
- Protejarea şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună.

Biosisteme
- Identificarea şi reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate;
- Societatea civilă, promotor al protecţiei biodiversităţii şi a mediului natural;
- Managementul durabil al pădurilor;
- Managementul durabil al calităţii solurilor;
- Reabilitarea zonelor afectate de eroziune şi alunecări de teren;
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- Reabilitarea ecologică a siturilor contaminate;
- Managementul riscurilor naturale şi a accidentelor de mediu antropice;
- Managementul durabil al resurselor naturale;
- Managementul integrat al deşeurilor menajere şi asimilate (colectare selectivă, reciclare,
reutilizare, incinerare, compost);
- Mecanism tehnico-economic de valorificare a deşeurilor şi de recuperare a energiei.
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Prioritatea I
Dezvoltarea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie,
asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice)

Mediu. Resursele primare şi secundare.

Apa
Cantitatea şi calitatea resurselor de apă reprezintă un factor determinant, care condiţionează
dezvoltarea generală a economiei şi a procesului de amenajare a teritoriului. Pentru
gospodărirea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă vor trebui aplicate cu consecvenţă
principiile formulate în Directiva Parlamentului şi Consiliului Europei 60/2000/CE. Eforturile
locale, prin intermediul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă, trebuie orientate spre
aplicarea acestor principii generoase, dar şi foarte necesare.
Probleme
Poluarea apelor ce traversează localitatea se datorează şi deversărilor necontrolate de ape
uzate menajere şi reziduuri menajere.
•
•

Poluare
Calitate

Obiective pe termen mediu
¾ Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă potabilă.
¾ Reducerea riscului producerii de inundaţii
¾ Reconstrucţia ecologică a râului
¾ Eliminarea deversărilor de ape uzate menajere în cursurile de apă.
¾ Identificarea permanentă a evacuărilor necontrolate de ape uzate menajere în cursurile
de apă şi remedierea imediată a defecţiunilor constatate.
Obiective specifice
Concepţia de gospodărire integrată a apelor îmbină aspectele de utilizare a acestora, cu cele de
protecţie a ecosistemelor naturale. Astfel, se au în vedere următoarele obiective:
a) Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei
•

realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie
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•

realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru industrie.
b) Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă

•

retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate,
nepoluante;
realizarea de staţii de epurare;
implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării
accidentale.

•
•

c) Reconstrucţia ecologică a râurilor
•
•
•

îmbunătăţirea şi realizarea de habitate corespunzătoare conservării biodiversităţii;
asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă, în scopul protecţiei
ecosistemelor acvatice;
asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă, pentru facilitarea migraţiei speciilor
piscicole.
d) Reducerea riscului producerii de inundaţii

•
•
•

realizarea de acumulări cu folosinţe complexe, prevăzute cu volum de protecţie contra
inundaţiilor;
realizarea de îndiguiri, concomitent cu protejarea zonelor umede;
protejarea construcţiilor în zonele inundabile.

Obiective pe termen lung
¾ Punerea în valoare a izvoarelor din localitate.
¾ Eliminarea deversărilor de ape uzate menajere în cursurile de apă.
¾ Construcţia tehnologiilor de producţie şi de epurare a apelor.
Solul.
Pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solurilor se stabileşte următoarea
strategie:
¾
¾
¾
¾
¾

utilizarea durabilă a resurselor;
inventarierea arealelor cu probleme şi prioritizarea acţiunilor;
aplicarea stimulentelor economice, dacă acestea contribuie la rezolvarea problemelor;
aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;
cunoaşterea potenţialelor naturale şi stabilirea modalităţilor eficiente de utilizare a
terenurilor, în concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice şi ale protecţiei
mediului;
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¾ reabilitarea şi reconstrucţia ecologică a solurilor.
Aerul
Probleme
Pădurea are un rol important în protejarea calităţii aerului. Aerul atmosferic este influenţat
într-o măsură moderată de emisiile din activităţile economico - sociale.
A.) Surse industriale – semnificative (Combinatul Mechel).
Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat. Depozitele de
deşeuri reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanţe mari de
localităţi.
B). Surse mobile:
Traficul rutier care se desfăşoară în principal pe:
¾ E60
¾ Drumuri comunale.
Din lipsa fondurilor pentru întreţinerea infrastructurii rutiere din localitate, calitatea căilor de
rulare este necorespunzătoare.
Principalele aspecte generate de trafic sunt poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi
sedimentabile, NOx, SOx, hidrocarburi, plumb.
Obiective pe termen mediu
¾ Îmbunătăţirea calităţii aerului.

¾ Informarea continuă şi eficientă a minimum 60% din populaţie referitor la
calitatea aerului.

Traficul
Probleme
•
•
•

Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării şi modernizării străzilor.
Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării şi semnalizării drumurilor agricole.
Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării şi modernizării podurilor .
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Obiective pe termen mediu
¾ Modernizarea străzilor din interiorul localităţii
¾ Pietruirea drumurilor de pământ
¾ Reabilitarea podurilor.
Obiective pe termen lung
¾ Amenajarea unor parcări auto
¾ Realizarea unor zone pietonale.

Spaţiile verzi
Spaţiile verzi sunt amenajate pe diferite categorii: grădini-parc, parcuri centrale, terenuri de
sport, terenuri de joacă pentru copii, parcuri verzi, spaţii (zone) verzi aferente clădirilor de
locuit şi instituţiilor.
Terenurile de joacă şi de sport, în general lipsite de dotările necesare desfăşurării de activităţi
sportive şi de agrement, se află într-o stare continuă de degradare. Şi în cadrul unităţilor de
învăţământ se întâlneşte lipsa dotărilor sportive necesare desfăşurării activităţilor de acest gen.
Probleme

•
•
•
•
•

Degradarea continuă a terenurilor de joacă şi sport.
Număr redus de terenuri de joacă şi sport
Lipsa dotărilor sportive minim necesare în unităţile de învăţământ.
Existenţa unor amenajări nefuncţionale, depăşite în zonele de agrement.
Nefolosirea la capacitatea maximă a potenţialului de recreere a pădurilor ce înconjoară
municipiul.
Obiective pe termen mediu
¾ Implicarea activă a cetăţenilor în realizarea strategiilor, a planurilor de acţiune şi a
proiectelor de amenajare horticolă a terenurilor de joacă şi agrement sportiv. Se vor
amplasa, în spaţiile verzi şi terenurile de joacă amenajate, cutii pentru sugestii şi
opinii, prin intermediul cărora beneficiarii obiectivului pot să-şi exprime opiniile
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referitoare la amenajarea şi întreţinerea acestuia. Durabilitatea spaţiilor amenajate se
va susţine şi printr-un program educaţional promovat de organizaţiile
neguvernamentale şi asociaţiile sportive.
Obiective pe termen lung
¾ Îmbunătăţirea facilităţilor pentru dezvoltarea armonioasă a tineretului
¾ Punerea în valoare a obiectivelor culturale.
Gestionarea deşeurilor
Un rol important în protejarea mediului îl are un management judicios al deşeurilor care
trebuie să cuprindă câteva principii de bază, care sunt şi cele ale Comunităţii Europene
stabilite şi adoptate în 1990.
Probleme
• Salubritatea localităţii este necorespunzătoare.
• Nu este încheiat lanţul de colectare selectivă şi de valorificare a deşeurilor refolosibile.
• Au fost depistate depozite necontrolate de deşeuri menajere şi industriale.
• Nu există un depozit de deşeuri periculoase. Practicile uzitate în prezent prezintă un
risc deosebit pentru poluarea solului, a apelor subterane şi de suprafaţă.
• Pentru neutralizarea deşeurilor rezultate din activităţile de ocrotire a sănătăţii sau din
activităţile veterinare (deşeuri considerate periculoase pentru sănătatea populaţiei) nu
există posibilitatea de neutralizare corespunzătoare cerinţelor legale în vigoare. În
prezent aceste deşeuri sunt arse în instalaţii neomologate, care nu asigură eliminarea
riscului pentru sănătatea populaţiei.
Obiective pe termen mediu
¾ Informarea permanentă referitor la necesitatea gestionării corespunzătoare a deşeurilor
şi implicarea activă a populaţiei în acest proces. Strategia prevede campanii de
informare, lansarea unor concursuri stimulative de genul: „curte curată”, „locuinţă
ordonată”, pentru proprietari şi gospodăriile individuale, consultarea organizaţiilor de
mediu în elaborarea planurilor de gospodărire a deşeurilor şi implicarea acestora în
campaniile de popularizare a planurilor şi deciziilor.
¾ Elaborarea unei strategii de gospodărire a deşeurilor pe principiile dezvoltării durabile.
¾ Creşterea cu cca. 10% a procentului de deşeuri valorificate din totalul deşeurilor
solide. Strategia propusă cuprinde colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reciclării
materialelor refolosibile, demararea unei campanii publicitare în vederea pregătirii
populaţiei pentru introducerea noilor scheme de colectare selectivă a deşeurilor
menajere şi de reciclare a materialelor.
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¾ Reducerea cu 30% a reclamaţiilor primite de Primăria Câmpia Turzii de la cetăţeni,
privind colectarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Strategia prevede
înzestrarea gospodăriilor individuale cu recipiente standardizate pentru colectarea
deşeurilor, amenajarea de platforme betonate prevăzute cu guri de scurgere racordate
la sistemul de canalizare, în vederea amplasării recipientelor de colectare primară.
¾ Crearea unui model viabil de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile la nivelul
municipiului Câmpia Turzii în vederea reducerii gradului de poluare, a dezvoltării
mediului de afaceri, a turismului local şi de protejare a patrimoniului natural, prin:
 Închiderea depozitului neconform în exploatare;
 Înfiinţarea unei staţii de transfer pentru deşeuri;
 Amenajarea unor puncte de precolectare noi în oraşul Câmpia Turzii;
 Achiziţionarea de noi tipuri de maşini pentru transportul deşeurilor la
distanţă;
 Reducerea cantităţii de deşeuri cu efect negativ asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei;
 Reabilitarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată şi ridicarea
standardului serviciilor prin extinderea colectării deşeurilor
¾ Creşterea gradului de conştientizare şi educare ecologică a populaţiei cu privire la
necesitatea luării de măsuri pentru protejarea mediului:
 Conştientizarea factorilor implicaţi în proiect (cetăţenii, autorităţi
publice locale şi judeţene, instituţii publice şi mediu de afaceri) cu
privire la necesitatea gestionării eficiente a deşeurilor la nivelul
standardelor impuse de legislaţia europeană în domeniu;
 Dezvoltarea abilităţilor personalului operaţional de a exploata în mod
eficient investiţia prin pregătirea şi instruirea acestuia în domeniile
specifice în care îşi desfăşoară activitatea.
Obiective pe termen lung
¾ Recondiţionarea terenurilor cu depozite de reziduuri solide cu capacitate epuizată.
¾ Creşterea cu cca. 30% a procentului de deşeuri valorificate din totalul deşeurilor
solide.
¾ Reducerea cu 70% a reclamaţiilor primite de Primăria Câmpia Turzii de la cetăţeni,
privind colectarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere.
Zone expuse riscurilor naturale şi antropice
Probleme
•
•
•

Seismicitate.
Au fost identificate suprafeţe de teren degradat, supus fenomenelor de alunecare
Inundaţii.
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Obiective
¾ Prevenirea inundării teritoriului apărat prin îndiguire;
¾ Regularizări de cursuri de apă, îndiguiri şi lucrări de prevenire a inundaţiilor;
¾ Lucrări de desecare şi eliminare a excesului temporar de apă de pe terenurile agricole.
Potenţial forestier
Probleme
 Diminuarea suprafeţelor acoperite cu păduri
Obiective
Gestionarea durabilă a pădurilor necesită promovarea unor acţiuni specifice orientate pe
următoarele direcţii:
•
•
•
•
•

asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei
rezultate în urma schimbării formei de proprietate a acestuia;
întregirea fondului forestier naţional până la nivelul optim de 35% din teritoriul ţării;
reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici;
menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurilor;
conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii
pădurilor.

Energia
Probleme
• Lipsa unei strategii energetice pe termen lung.
• Tehnologii învechite şi ineficiente în domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi
consumului de resurse energetice.
• Dificultăţi în asigurarea cu energie termică a consumatorilor casnici.
• Izolaţia termică total insuficientă a locuinţelor şi spaţiilor de producţie.
Obiective
¾ Elaborarea unei strategii termo-energetice.
¾ Creşterea siguranţei în exploatare a reţelei electrice.
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Transporturile
Probleme
Principalele elemente ale infrastructurii locale de transport:
¾ Drumul european E 60
¾ Autostrada (în construcţie) Braşov – Borş
¾ Calea ferată Războieni – Câmpia Turzii – Cluj Napoca.
Obiective
Pentru realizarea unui sistem de transport omogen, conectat din punct de vedere al structurii la
reţelele de transport naţionale şi europene, trebuie avute în vedere următoarele acţiuni
generale:
¾ reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi echipamentelor;
¾ asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între reţelele şi modurile de transport,
mai ales prin prisma traversării Municipiului Câmpia Turzii de către Autostrada
Braşov – Borş;
¾ utilizarea modurilor de transport ecologic;
¾ utilizarea de mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale pentru toate
tipurile de transport;
¾ implementarea tehnologiilor de depoluare specifice;
¾ aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării;
¾ dezvoltarea transporturilor combinate şi intermodale.
Comerţul
Piaţa este locul de întâlnire, mai mult sau mai puţin abstract, dintre oferta vânzătorilor şi
cererea cumpărătorilor, acestea tinzând să se echilibreze. Oferta este forma de manifestare a
producătorilor, iar cererea reprezintă nevoile umane, însoţite de capacitatea oamenilor de a
cumpăra mărfurile oferite. Pieţele agricole au un rol foarte important în economia
municipiului.
Interesul producătorilor agricoli este acela ca produsele lor să fie valorificate, deci să fie
comercializate. Evident, acest interes este determinat în primul rând de recuperarea
cheltuielilor de producţie şi apoi de a realiza câştiguri (capital-lichidităţi) pentru a putea
continua activitatea în procesele de producţie, care sunt suficient de regulate (în cele mai
multe cazuri, succesiv, anuale).
Căile de comercializare a produselor agricole de către fermieri sunt următoarele: vânzările
direct către consumator; vânzările pe piaţa produselor prin licitaţie; vânzările către
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comercianţii angrosişti sau prelucrători; vânzările către cooperative; contractele de vânzare cu
industria prelucrătoare.
Probleme
-

Slaba capitalizare a societăţilor comerciale;
Nivelul investiţiilor de capital extern în economia locală;
Nivelul redus al câştigului mediu net pe salariat
Lipsa unor comercianţi en-gros.
Lipsa unor magazine specializate.
Preţul ridicat al produselor de pe piaţă.

Obiective
¾ Dezvoltarea reţelei comerciale la standarde ridicate.
¾ Atragerea marilor comercianţi en-gros şi en-detail, care să ofere servicii şi produse de
calitate ridicată şi la preţuri accesibile.
¾ Acordarea atenţiei cuvenite componentelor de protecţie a mediului: depozitarea
mărfurilor, generarea de deşeuri şi ambalarea.
¾ Protejarea aspectului arhitectural-estetic al faţadelor spaţiilor comerciale.
¾ Ridicarea nivelului general de educaţie şi de calificare profesională în domeniul
comerţului şi serviciilor.
¾ Extinderea unităţilor comerciale existente şi ridicarea nivelului calitativ al prestaţiei
comerciale, odată cu creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă în această
ramură a economiei.
Evoluţia sectorului privat
Probleme
• Prezenţa redusă a societăţilor cu activitate în domeniul producţiei şi serviciilor.
• Volum redus al capitalului străin investit.
• Instabilitate legislativă.
• Grad de fiscalitate ridicat.
• Rată a şomajului relativ ridicată.
Obiective
¾ Vitalizarea mediului economic local.
¾ Atragerea de capital străin.
¾ Implementarea de tehnologii de producţie moderne.
¾ Reconversia şi recalificarea profesională.
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¾ Crearea unui sistem eficient de comunicare a IMM-urilor cu autorităţile locale, ONGuri, asociaţii profesionale, ştiinţifice, civice, culturale, instituţii de învăţământ .
¾ Înfiinţarea de noi IMM-uri, în special cu activitate turistică şi de producţie.
¾ Diversificarea ofertei de credite acordate IMM-urilor.
¾ Acordarea de facilităţi fiscale, inclusiv la nivel local.
¾ Colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest, patronate, organizaţii
specializate capabile să sprijine iniţiativa locală a IMM-urilor.
¾ Promovarea şi mediatizarea potenţialului economic şi a oportunităţilor de afaceri
locale.
Echiparea edilitară şi dezvoltarea locală
O componentă importantă a resurselor dezvoltării locale, cu impact direct asupra gradului de
civilizaţie a localităţilor, este infrastructura fizică.
Probleme
-

Lipsa surselor de finanţare, care a generat scăderea volumului construcţiilor;
Grad nesatisfăcător de dotare a locuinţelor cu dependinţe şi instalaţii;
Reţea de canalizare şi de distribuţie a apei care trebuie extinsă şi modernizată;
Lipsa unor rampe ecologice pentru deşeurile menajere şi industriale;
Colectarea fără separarea pe sortimente a acestora.

Obiective
¾ Dezvoltarea infrastructurii fizice:
¾ Reţea de drumuri reabilitate şi modernizate;
¾ Reţea de drumuri asfaltate care asigură legături bune între zonele municipiului;
¾ Sistematizarea localităţii, dezvoltarea reţelei stradale prevăzută cu trotuare şi
şanţuri pentru dirijarea apelor pluviale;
¾ Sistematizarea terenurilor agricole, tarlalizare, comasare, reţea de drumuri de
exploataţie.
¾ Dezvoltarea spaţiilor verzi, de agrement şi a amenajărilor sportive
¾ Dezvoltarea zonelor de circulaţie şi transport
¾ Completarea şi dezvoltarea echipării edilitare
¾ Crearea reţelelor de apă potabilă şi canalizare.
¾ Creşterea siguranţei în exploatare a reţelei electrice.
¾ Corectarea regimului torenţial al apelor ce străbat municipiul.
¾ Dezvoltarea infrastructurii instituţionale: simplificarea şi eficientizarea
administraţiei publice, pentru a elimina paralelismele în plan decizional.
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Structura şi dinamica populaţiei
Instabilitatea socio-economică din ultimul deceniu a dus la puternice dezechilibre resimţite şi
pe piaţa forţei de muncă. Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei dependenţei, scăderea
numărului populaţiei active şi creşterea şomajului datorat proceselor de restructurare dar şi a
ineficienţei sistemului de formare profesională care să răspundă cerinţelor pieţei forţei de
muncă, sunt fenomene care impun adoptarea de strategii în domeniul dezvoltării resurselor
umane, care să sprijine reformele din acest domeniu, strategii care să acopere atât sfera
educaţională şi a formării profesionale cât şi pe cea a ocupării populaţiei.

Competitivitatea localităţii, pe lângă disponibilitatea şi calitatea infrastructurii tehnice şi a
dezvoltării unei societăţi informaţionale are nevoie şi de asistenţa tehnică pentru dezvoltarea
unui sistem educaţional de care depinde:
•
•

calitatea deprinderilor şi calificărilor de pe piaţa muncii,
gradul mobilităţii pregătirii profesionale a locuitorilor.

Oamenii trebuie să fie capabili să se adapteze la condiţiile schimbărilor socio-economice şi să
profite din plin de avantajele unor noi oportunităţi de angajare. Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională şi adaptarea deprinderilor şi a pregătirii profesionale la nevoile
specifice ale pieţei muncii sunt cruciale pentru ridicarea potenţialului resurselor umane şi
creşterea şanselor individului în cadrul pieţei muncii. Necesitatea creşterii competitivităţii este
determinată de schimbările structurii pieţei muncii şi presupune o adaptare rapidă a omului de
vârsta activă la aceste schimbări. Autorităţile, instituţiile şi alţi actori de la nivel judeţean şi
local trebuie sa aibă un rol activ în acest proces.
Obiective
¾ Creşterea natalităţii.
¾ Reducerea mortalităţii.
¾ Asigurarea unei fertilităţi constante în timp la pragul de înlocuire a generaţiilor.
¾ Reducerea incidenţei bolilor şi a deceselor.
¾ Creşterea numărului de locuitori.
¾ Atragerea persoanelor tinere pentru a se stabili în localitate.

Sănătatea publică
Starea de sănătate a populaţiei este influenţată de o multitudine de factori, atât de ordin
biologic, cât şi socio-economic, ea fiind în acelaşi timp şi un indicator al condiţiilor de viaţă
ale locuitorilor.
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Probleme
• Asigurarea bazei materiale necesară desfăşurării actului medical la standarde moderne.
• Calitatea actului medical din localitate este relativ scăzută, în principal din cauza
slabei dotări cu clădiri şi cu aparatura medicală, de regulă învechită sau chiar
inexistentă
• Slaba dezvoltare şi dotare a unităţilor sanitare
• Lipsa interesului sponsorilor
• Existenţa unor categorii sociale defavorizate a căror adresabilitate la medic este
scăzută
• Incapacitatea sistemului de compensare a medicamentelor de a asigura necesarul real
al pacienţilor
• Repartizare neuniformă a cadrelor medicale
• Lipsa medicilor stomatologi raportat la numărul populaţie
• Slaba dezvoltare a serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu.
Obiective
¾ Realizarea de programe comune ale unităţilor sanitare şi organizaţiilor
neguvernamentale în vederea obţinerii de fonduri necesare îmbunătăţirii bazei
materiale.
¾ Realizarea de programe de educaţie pentru sănătate.
¾ Demersuri pentru creşterea fondurilor alocate sănătăţii.
¾ Realizarea de ,,farmacii sociale” pentru persoanele defavorizate.
¾ Acordarea de facilităţi cadrelor medicale care doresc să lucreze în Câmpia Turzii.

Educaţia formală şi informală
A. Educaţia formală
Obiective
Învăţământul formal trebuie permanent relaţionat cu mediul social-economic şi politic. El are
menirea să realizeze oferta de educaţie pe o arie tematică largă, pentru a satisface necesităţile
şi posibilităţile de absorbţie a forţei de muncă din zona sa geografică.
Relaţionarea cu mediul socio-economic şi politic nu trebuie să rămână o iniţiativă doar a
unităţilor de învăţământ, ci şi a comunităţii locale, acesta fiind un obiectiv general strategic.
El se poate realiza prin înfăptuirea următoarelor obiective specifice:
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¾ Dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu administraţiile locale prin depistarea în
comun a necesităţilor vieţii economice şi sociale locale;
¾ Constituirea Consiliului consultativ al şcolii din care fac parte şi reprezentanţii
comunităţilor locale;
¾ Identificarea unor resurse financiare extrabugetare;
¾ Derularea de programe de formare continuă a cadrelor didactice;
¾ Realizarea unui recensământ al copiilor;
¾ Stimularea înfiinţării de grădiniţe particulare;
¾ Modernizarea infrastructurii şi dotărilor sistemului de învăţământ;
¾ Introducerea sistemului „vaucer” în învăţământul obligatoriu (existenţa unor înscrisuri
privind sumele alocate în bugetul local pentru educaţie, socotite/cap de elev, pe care
părinţii, pe baza opţiunii neîngrădite, să le poată transfera la şcoala preferată;
instituţiile cu mai mulţi elevi ar beneficia automat de fonduri bugetare mai mari, aşa
cum universităţile cu mai mulţi studenţi posedă resurse mai bogate), competiţia dintre
şcoli generând o calitate superioară a actului educativ;
¾ Înfiinţarea posturilor de consilieri şi psiholog;
¾ Susţinerea unor «work-shop»-uri pe probleme de comunicare cu şcolarii;
¾ Modernizarea şi actualizarea programelor de educaţie, a bazei materiale şi
tehnologice, în acord cu cerinţele pregătirii pentru societatea informaţională;
¾ Furnizarea fundamentelor pentru educaţia ulterioară şi pentru aptitudinile necesare
viitorului loc de muncă, prin consilierea în vederea orientării spre programe de
formare profesională adaptate cerinţelor socio-economice ale localităţii.
B. Educaţia informală
Probleme
• Lipsa informaţiilor sintetice cu privire la toate ofertele educaţionale din afara
sistemului de învăţământ.
• Slaba colaborare între instituţiile şi organizaţiile care îşi propun să realizeze actul
educativ.
• Acoperirea în mică măsură a unor activităţi de educaţie civică, pentru o participare
activă la viaţa comunităţii, beneficiind de drepturile societăţii democratice.
• Imposibilitatea implicării în anumite acţiuni, recreative sau cultural-ştiinţifice, datorită
resurselor materiale reduse ale multor familii.
Obiective
Dezvoltarea educaţiei informale, ca alternativă şi completare a educaţiei formale, este
obiectivul general strategic, prin realizarea unui parteneriat între sistemul de educaţie oferit
de stat şi alternativele educaţionale oferite de ONG–uri.
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Obiectivele specifice sunt următoarele:
¾ Realizarea unui catalog cu ofertele educaţionale alternative.
¾ Crearea unui web-site privind posibilităţile de educaţie în afara sistemului şcolar.
¾ Identificarea unor direcţii de educaţie insuficient acoperite până în prezent de educaţia
formală şi informală, pentru dezvoltarea de programe în domeniul noilor tendinţe ale
educaţiei:
- pentru integrare europeană şi globalizare
- pentru protecţia mediului
- pentru o societate informaţională
- privind istoria locală
- abordarea interdisciplinară a problemelor lumii moderne.
Şomajul
Probleme
• Incidenţa mare a fenomenului în rândul tinerilor şi a femeilor.
• Lipsa oportunităţilor de a ieşi din acest impas.
• Nepromovarea egalităţii şanselor.
• Lipsa unei campanii puternice în ceea ce priveşte reconversia profesională.
• Ajutorul de şomaj insuficient pentru acoperirea cheltuielilor curente.
Obiective
¾ Realizarea unui contact permanent cu această categorie de populaţie.
¾ Organizarea de cursuri de recalificare în diverse meserii, pentru care există cerere pe
piaţa muncii.
¾ Asistarea psihologică şi socială pentru prevenirea apariţiei fenomenelor deviante.
¾ Monitorizare permanentă a pieţei locurilor de muncă şi o accesibilitate mai mare la
aceasta.
¾ Educarea tinerilor în scopul învăţării cât mai multor meserii, având în vedere
schimbările permanente care au loc în societate.
Cultura şi arta
Probleme
• Lipsa fondurilor necesare renovării obiectivelor culturale.
• Inexistenţa unei colaborări reale între instituţiile de cultură profesioniste şi
organizaţiile neguvernamentale de profil.
• Administrarea defectuoasă a unor spaţii afectate activităţilor cultural–artistice
• Lipsa de interes a sponsorilor faţă de activitatea cultural–artistică.
• Management cultural neadecvat al situaţiei actuale.
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•

Lipsa de interes a publicului pentru cultură şi artă.

Obiective
¾ Identificarea unor soluţii alternative pentru finanţarea activităţii instituţiilor de cultură
şi artă profesioniste.
¾ Organizarea unui forum al instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale de profil, în
vederea creării bazei necesare unui parteneriat real între acestea.
¾ Facilitarea participării managerilor culturali la programe de „training”.
¾ Identificarea unor cursuri de management cultural.
¾ Realizarea de proiecte comune ale instituţiilor de cultură şi artă profesioniste, ale
organizaţiilor neguvernamentale de profil şi ale posturilor de televiziune, vizând
educarea publicului în spiritul recunoaşterii şi aprecierii valorilor reale culturale şi
artistice.
¾ Corelarea activităţii instituţiilor de cultură şi artă cu condiţiile socio–economice
actuale.
Sport şi agrement
Probleme
A. Din punct de vedere al bazei materiale
• Degradarea continuă a terenurilor de joacă şi sport.
• Numărul mic al terenurilor de joacă.
• Lipsa dotărilor sportive minime necesare în unităţile de învăţământ.
• Numărul mic al zonelor de agrement din localitate.
• Amenajările nefuncţionale, depăşite, existente în zonele de agrement.
• Insuficienta atragere a investitorilor în amenajarea şi exploatarea bazelor pentru sport
şi sănătate.
B. Din punct de vedere organizatoric
• Situaţia deficitară privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportului pentru toţi
şi a sportului de performanţă
• Cantitatea insuficientă a activităţilor de educaţie fizică şi sport în cadru
instituţionalizat şi faptul că aceste activităţi se adresează doar unui anumit segment al
populaţiei (copii şi tineret şcolar).
• Lipsa informaţiei asupra posibilităţilor de practicare a activităţilor fizice şi sportive
pentru sănătate, educaţie şi recreere.
• Insuficienta cunoaştere a legislaţiei privind posibilităţile organizatorico-financiare de
înfiinţare şi amenajare a bazelor sportive.
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C. Din punct de vedere al cadrelor de specialitate (resursele umane)
•

Lipsa unui cadru instituţionalizat (institute, centre de pregătire, perfecţionare,
specializare şi cercetare) pentru sportul de performanţă şi sportul pentru toţi.

Obiective
Din punct de vedere al bazei materiale
¾ Amenajarea şi dotarea locurilor de joacă şi a terenurilor destinate iniţierii sportive în
grădiniţe.
¾ Amenajarea şi dotarea terenurilor şi a sălilor de sport în şcoli;
¾ Amenajarea unor baze sportive complexe pentru mai multe tipuri de activităţi sportive
(fotbal în 7, baschet, volei, badminton, tenis etc.).
Din punct de vedere organizatoric se impune:
•

•

stimularea şi sprijinirea înfiinţării de asociaţii şi cluburi sportive în vederea
popularizării posibilităţilor de practicare a activităţilor fizice şi sportive pentru
sănătate, educaţie şi recreere
sprijinirea echipei de fotbal din municipiu.

Religie şi spiritualitate
Probleme
• Implicarea redusă a cultelor în viaţa socială.
• Fonduri insuficiente pentru construirea, renovarea sau conservarea lăcaşurilor de cult.
• Fonduri reduse pentru implicarea cultelor în viaţa socială.
• Influenţa negativă tot mai mare a condiţiilor de viaţă asupra spiritualităţii.
Obiective
¾ Realizarea de programe ale cultelor (separate sau comune) de prevenire a delicvenţei
juvenile, consiliere familială, reintegrare socială, prevenire a abandonului copiilor.
¾ Realizarea de programe de creştere a nivelului spiritual, prin implicarea tuturor
cultelor.
¾ Scutirea/reducerea taxelor şi impozitelor locale pentru imobilele în care se desfăşoară
activităţi sociale, educative, de învăţământ, de către culte.
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Societatea civilă
Parteneriatul dintre autorităţile locale şi societatea civilă
Probleme
• În spaţiul civic al comunităţii locale se observă slaba dezvoltare a structurilor
asociative, ONG–uri în special. Aceste structuri nu au reuşit să producă o
cooperare/comunicare adecvată cu autorităţile publice.
• Deşi amploarea şi frecvenţa semnalelor (input-urilor) emise de structurile asociative
civice sunt relevante ca importanţă, diversitate şi oportunitate, totuşi nu ajung la
destinaţie cu efectul scontat.
• Răspunsurile şi provocările (output-urile) autorităţilor locale la semnalele structurilor
asociative civice sunt, de regulă, compatibile cu aşteptările, deşi resursele disponibile
(materiale, umane, logistice şi manageriale) sunt minime.
• Acţiunile iniţiate în parteneriat nu au un caracter de continuitate, fiind în mare măsură
conjuncturale şi episodice, predominând orientarea filantropică, de caritate şi mai
puţin formele interactive de solidaritate comunitară.
Obiective
¾ Elaborarea unei strategii de management pentru parteneriatul dintre ONG–uri şi
autorităţile publice, care să asigure:
1. Comunicare continuă între actorii principali ai comunităţii (proiectarea unei baze
de date, sugerarea unei reţele de comunicare bi- şi unilaterale).
2. Cooperare interactivă.
3. Tranziţia de la acţiuni microscopice (centrate pe microgrup) la acţiuni
macroscopice (centrate pe macrogrup) şi comunitare (centrate pe ansamblul
comunităţii).
4. Animarea resurselor alocate spiritului şi comportamentului comunitar, a relaţiilor
şi stilului de conduită în comunicare, pentru a produce efectele dorite.
5. Stimularea capacităţii de interrelaţionare (concentrare pe proiecte, strategii de
acţiuni şi manifestări, acţiuni focalizate pe interese comunitare prioritare).
6. Organizarea unor acţiuni interactive cu participarea ONG–urilor şi purtătorilor de
autoritate locală, pentru elaborarea şi implementarea unui modul de parteneriat
între structurile asociative şi factorii de putere locală.
¾ Scutirea/reducerea taxelor şi impozitelor locale pentru imobilele în care se desfăşoară
activităţi sociale, educative, de învăţământ de către ONG-uri.
¾ Crearea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educaţie şi Resurse pentru ONG-uri.
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Siguranţa şi ordinea publică
Probleme
• Existenţa unui număr însemnat de persoane care sunt sancţionate contravenţional
pentru încălcarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice datorită:
 Orientării, cu preponderenţă, a unui număr de persoane către activităţi care nu
presupun eforturi fizice şi o pregătire profesională adecvată, desfăşurând de multe
ori activităţi ilicite.
 Lipsei educaţiei şi unei pregătiri minime pentru a înţelege consecinţele încălcării
legislaţiei şi comportării necivilizate faţă de semeni.
 Insuficienţei locurilor de muncă, ce conduce la practicarea jocurilor de noroc,
scandaluri, consum de băuturi alcoolice etc.
• Creşterea numărului de copii abandonaţi atât de părinţi cât şi de instituţiile care, după
vârsta de 18 ani, nu mai au condiţii de întreţinere a acestora, neexistând posibilităţi de
asigurare a unui loc de muncă.
• Fluctuaţia personalului angajat care asigură siguranţa şi ordinea publică.
• Timpul insuficient destinat de părinţi educaţiei copiilor, supravegherii şi controlului
modului de comportare în viaţă, la şcoală, la cămine şi grădiniţe, precum şi activităţii
acestora după terminarea cursurilor.
• Libertatea şi democraţia înţelese eronat de către o parte din cetăţeni, care consideră că
au numai drepturi, ignorând cu bună ştiinţă legile de convieţuire socială şi personalul
investit cu asigurarea ordinii şi liniştii publice.
• Şomajul, nesiguranţa zilei de mâine, caracteristicile perioadei de tranziţie prelungite,
care afectează mai ales tinerii, creând motivaţii pentru fapte antisociale în diverse
forme.
• Abateri de la regulile de circulaţie rutieră.
Obiective
¾ Intensificarea activităţilor educaţionale în familie, şcoală, biserică şi media.
¾ Sincronizarea mai bună a acţiunilor administraţiei publice locale şi a organelor ordinii
publice (Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie Comunitară).
¾ Crearea de locuri de muncă, prin investiţii noi şi înlesniri acordate investitorilor.
¾ Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public în toate zonele.
¾ Îmbunătăţirea dotării cu mijloace auto, tehnică de comunicare, dotare individuală de
autoapărare şi intervenţie a agenţilor de ordine, gardienilor publici şi jandarmilor.
¾ Schimbarea indicatoarelor de circulaţie vechi cu indicatoare noi, reflectorizante.
Cele specificate anterior duc la identificarea unor obiective generale, care să susţină
dezvoltarea economică durabilă a Municipiului Câmpia Turzii:
¾ Dezvoltarea infrastructurii locale
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dezvoltarea serviciilor de bază
Creşterea contribuţiei activităţilor neagricole la dezvoltarea economiei locale
Dezvoltarea industriei locale
Coroborarea potenţialului industrial cu cel agricol în vederea creşterii economice
locale
Mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane, în scopul ridicării condiţiilor de trai şi
civilizaţie ale locuitorilor.
Dezvoltarea unei economii locale sănătoase, eficiente, în interdependenţă cu protecţia
mediului ambiant.
Valorificarea potenţialului turistic al zonei.
Atragerea de investiţii şi creşterea potenţialului şi atractivităţii economice
Încurajarea iniţiativei locale a IMM-urilor în special în domeniul productiv şi turistic.

Dezvoltarea economică şi socială este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri şi
servicii de bază.

Serviciile de bază reprezintă una dintre problemele cheie cu care se confruntă localităţile
româneşti datorită slabei dezvoltări a acestora.

Infrastructura, cu preponderenţă drumurile şi aprovizionarea cu apă, au avut şi au un impact
semnificativ asupra dezvoltării locale în general, şi asupra încurajării investiţiilor nonagricole, în special. Lipsa sistemelor de alimentare cu apa, a celor de canalizare afectează
sănătatea familiilor în comunităţi.
O componentă importantă a vieţii este cea culturală, domeniu care poate contribui în mod
specific la creşterea gradului de atractivitate a localităţii, în special pentru populaţia tânără.

Tipuri de intervenţii necesare:

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii
¾ Construcţia şi modernizarea drumurilor atât din interiorul cât şi a celor vicinale, a
străzilor, a drumurilor locale ce fac legătura cu unele zone de interes turistic din zonă;
¾ Construcţia şi modernizarea infrastructurii apă/apă uzată (alimentarea cu apa inclusiv
staţii de tratare a apei, canalizare, staţii de epurare) ;
¾ Alimentarea cu energie electrică şi/sau reţeaua publica de iluminat;
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¾ Construcţia, modernizarea platformelor pentru depozitarea deşeurilor şi dotarea
aferentă;
¾ Modernizarea şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz.
b) Amenajarea spaţiilor de interes public al localităţii
¾ Înfiinţarea, amenajarea şi renovarea centrului civic (ex. amenajare peisagistică,
parcuri, parcări, pieţe, faţadele clădirilor etc);
¾ Investiţii aferente aşezămintelor şi serviciilor culturale (ex. renovarea, modernizarea,
dotarea bibliotecilor, a căminelor culturale, etc.);
¾ Amenajare spaţii pentru organizarea de târguri, spaţii de joacă pentru copii etc.
c) Studii şi investiţii legate de protejarea patrimoniului cultural de interes
¾ Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu din zonele
protejate cultural;
¾ Restaurarea, consolidarea, şi conservarea picturilor interioare, exterioare murale,
frescelor şi sculpturilor;
¾ Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) cu posibilitatea de
valorificare a acestora;
¾ Achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea
promovării patrimoniului cultural imaterial
¾ Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural

d) Investiţii aferente serviciilor de bază pentru populaţie
¾ Investiţii noi şi dotări pentru economia socială (centre de îngrijire copii, bătrâni şi
persoane cu nevoi speciale) ;
¾ Dotarea cu echipamente pentru serviciile publice de transport (ex. servicii de transport
pentru persoanele în vârsta şi cele cu dizabilităţi, copii etc.)
¾ Dotarea cu echipamente de energie regenerabilă pentru unităţile de interes public
¾ Investiţii pentru servicii de administrare locală (ex. dotarea cu utilaje şi echipamente
pentru serviciile de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.)
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Prioritatea II
Sprijinirea afacerilor
Servicii pentru afaceri
Probleme
• Accesul scăzut la tehnologia informaţională şi de comunicare.
• Lipsa de experienţă şi mecanisme necesare diseminării de informaţii clare şi concise a
structurilor informaţionale actuale.
• Stadiul incipient de dezvoltare a schimbului de informaţii referitoare la sănătatea
mediului.
• Calitatea scăzută şi preţul ridicat ale serviciilor de telefonie fixă.
• Lipsa de comunicare între mediul de afaceri, instituţiile de învăţământ şi autorităţile
locale.
• Slaba reprezentare a domeniului IT (tehnologia informaţiei).
Obiective
¾ Diversificarea metodelor de comunicare şi informare a cetăţenilor.
¾ Implicarea cetăţenilor în analiza şi soluţionarea problemelor comunităţii locale.
¾ Încorporarea considerentelor de dezvoltare durabilă în educaţia şi instruirea
profesională.
¾ Crearea unui sentiment de responsabilitate personală şi colectivă asupra mediului.
¾ Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor de telefonie fixă.
¾ Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de poştă.
¾ Ridicarea nivelului de cultură şi educaţie prin utilizarea IT.
¾ Realizarea unei infrastructurii de comunicaţii performante.
¾ Dezvoltarea de produse şi servicii IT.
¾ Uşurarea accesului la credite.
¾ Diversificarea ofertei de credite pentru IMM-uri.

Tipuri de intervenţii necesare: Sprijin pentru diversificarea către activităţi
non-agricole şi crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării unei coeziuni economice şi
sociale impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării locale.
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Micro-întreprinderile existente acoperă doar o gamă restrânsă de servicii care să vină în
sprijinul populaţiei şi care nu au avut în vedere valorificarea produselor locale, aprovizionarea
populaţiei cu produse neagricole, diverse reparaţii precum şi alte necesităţi ale comunităţilor
locale. Iniţiativele de creare a micro-întreprinderilor, în România, s-au orientat în special către
comerţ, datorită recuperării mai rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime necesare
pentru organizarea unor astfel de activităţi.
În concluzie, Municipiul Câmpia Turzii deţine un potenţial ridicat în ceea ce priveşte :
•
•
•
•
•
•
•
•

existenţa forţei de muncă, în special tineri şi femei disponibili sa dezvolte activităţi
economice neagricole;
iniţiative antreprenoriale;
infrastructura;
existenţa unor materii prime şi resurse naturale ce pot fi valorificate prin crearea
valorii adăugate;
existenta meşteşugurilor tradiţionale;
existenţa unui potenţial ridicat de producere a energiei regenerabile ceea ce se înscrie
în linia metodelor inovatoare prietenoase cu mediul;
existenţa agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale ce pot fi valorificate prin
activităţile de turism ca de exemplu agro-turismul;
existenţa agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale care deservesc activităţile
turistice, agro-turismul.

dar şi o serie de deficienţe:
-

îmbătrânirea populaţiei
numărul activităţilor meşteşugăreşti şi artizanale în scădere
locuri de muncă insuficiente
şomaj ridicat
servicii deficitare pentru populaţie
acces dificil la sistemele de creditare
slaba valorificare a resurselor naturale şi a materiilor prime.

Acţiuni prevăzute:
a) diversificarea către activităţi non-agricole:
-

investiţii în producerea, procesarea şi/sau marketing-ul primar al produselor care nu
sunt acoperite de Anexa 1 din Tratat (producerea de mobilă, energie regenerabilă etc.)
precum şi procesarea industrială a produselor lemnoase.
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-

-

-

promovarea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi
tradiţionale cu specific local (de prelucrarea lemnului, fierului, lânii, pielărie, olărit,
broderie, croitorie, instrumente muzicale tradiţionale, etc.)
investiţii de dezvoltare a activităţilor de desfacere şi comercializare a propriilor
produse şi a altor produse locale (produse de artizanat, meşteşugăreşti, produse
tradiţionale etc.)
investiţii pentru încurajarea si dezvoltarea agro-turismului

b) Sprijinirea activităţilor de creare şi dezvoltare de activităţi întreprinse de microîntreprinderi, promovarea antreprenoriatului şi dezvoltarea de structuri economice.
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Prioritatea III – Dezvoltarea turismului

Hotărârea Guvernului nr. 867 din 28/06/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice reglementează normele şi criteriile de atestare ale staţiunilor
turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.
Criterii pe care trebuie să le îndeplinească localitatea pentru a fi atestată ca staţiune turistică:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cadrul natural, factorii naturali de cură şi calitatea mediului;
Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi;
Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali
de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere
calitativ şi cantitativ;
Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor
naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Accesul şi drumurile spre/în staţiune;
Drum rutier modernizat;
Utilităţi urban-edilitare;
Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, spaţii
comerciale;
Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale;
Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă;
Apă curentă;
Canalizare centralizată;
Energie electrică;
Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru
întreţinere (fitness);
Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber, inclusiv terenuri sportive;
Terenuri de joacă pentru copii;
Parc amenajat;
Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice;
Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive;
Informarea şi promovarea turistică;
Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească
exclusiv centrul;
Asigurarea legăturii permanente on-line între structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare turistică;
Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei;
Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare.
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Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberal, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În staţiunile
turistice de interes naţional sau local existente consiliile judeţene vor organiza centre de
informare turistică.

Probleme
•
•
•

Folosirea în mică măsură a potenţialului turistic.
Lipsa facilităţilor pentru întreprinzătorii din domeniu.
Lipsa infrastructurii de cazare şi a serviciilor turistice.

Obiectiv general: crearea unei identităţi turistice regionale.
Obiective
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de marketing şi promovare a turismului;
Diversificarea ofertei şi serviciilor turistice;
Creşterea calităţii serviciilor turistice;
Asocierea activităţii turistice cu educaţia şi protecţia ştiinţifică a mediului;
Integrarea turismului local în circuitul turistic internaţional;
Creşterea gradului de calificare a forţei de muncă în turism;
Creşterea capacităţii informaţionale şi de promovare a turismului;
Investiţii financiare durabile în turism, care să asigure un venit sigur locuitorilor şi să
prefigureze o dezvoltare viitoare;
¾ Înfiinţarea capacităţilor şi a dotărilor de turism
¾ Valorificarea potenţialului turistic balneoclimateric.

Tipuri de intervenţii necesare: Încurajarea activităţilor turistice
Turismul reprezintă un sector cu potenţial deosebit pentru creşterea economică ce creează
oportunităţi de angajare, crescând totodată atractivitatea zonelor. Varietatea şi bogăţia
patrimoniului natural permit dezvoltarea turismului şi pot crea condiţii pentru dezvoltarea
iniţiativei private în acest domeniu. În vederea facilitării obţinerii veniturilor directe şi
indirecte şi a creşterii ratei de angajare, este necesară susţinerea serviciilor turistice, atât în
vederea creării şi promovării unui turism competitiv, cât şi pentru înfiinţarea unor reţele
locale de furnizare a acestor servicii, cu implicarea activă a populaţiei. În acest sens se impune
crearea unei infrastructuri adecvate ce vizează acordarea unor facilităţi, precum şi creşterea
atractivităţii zonei prin atragerea de investiţii.
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De asemenea, dezvoltarea turismului urmăreşte îmbunătăţirea accesului la activităţile de
agrement pentru turişti şi comunitatea locală, conducând astfel şi la creşterea calităţii vieţii.
Municipiul Câmpia Turzii are potenţial în ceea ce priveşte:
‐
‐

existenţa tradiţiilor şi biodiversităţii bine conservate
capital natural deosebit cu valenţe terapeutice
dar şi o serie de deficienţe:

‐
‐
‐

insuficienta promovare a patrimoniului turistic,
lipsa centrelor de informare turistică
lipsa strategiilor locale de dezvoltare turistică.

Acţiuni prevăzute :
Pot fi realizate investiţii pentru:
a) infrastructura pentru marketing-ul serviciilor turistice, ca de exemplu:
-

construirea, modernizarea şi dotarea centrelor de informare, promovare, prezentare şi
vizitare turistică;
dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile de primire turistice;
amenajarea de marcaje turistice etc.

b) infrastructura de agrement, ca de exemplu pentru:
-

-

investiţii legate de activităţi recreaţionale (alei pentru plimbări, plimbări cu mijloace
de transport tradiţionale, popasuri etc.);
investiţii legate de activităţi sportive (ex: alei de ciclism; trasee pentru echitaţie
inclusiv achiziţia de animale şi asigurarea adăposturilor aferente, ce deservesc
activitatea turistică, vânătoare etc.);
investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de poteci, spaţii de parcare, adăposturi şi
puncte de prim ajutor.

c) studii şi analize cu privire la necesităţile şi potenţialul turistic:
-

sprijinirea elaborării şi editării cărţii de identitate locală, a studiilor cu privire la
identificarea activităţilor tradiţionale, acţiunilor şi produselor ce urmează a fi
valorificate printr-un proiect investiţional de dezvoltare.
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Prioritatea IV – Dezvoltarea durabilă a Municipiului Câmpia Turzii

Fundamentare

Dezvoltarea din ultimii 20 de ani a Municipiului Câmpia Turzii se încadrează în procesul de
restructurare a economiei româneşti după anul 1990, generat de declinul activităţilor
industriale, îndeosebi ale industriei grele, care a afectat profund oraşele României. Iniţial au
fost afectate oraşele şi municipiile mici (inclusiv Câmpia Turzii) dar şi mijlocii cu activităţi
mono-industriale, iar ulterior şi centrele urbane mari, cu tradiţii industriale. Diminuarea
numărului locurilor de muncă în întreprinderile industriale, în condiţiile în care numărul
locurilor de muncă în activităţi terţiare nu a crescut suficient de mult pentru a absorbi forţa de
muncă din industrie, a făcut ca România să se confrunte cu un fenomen unic în Europa ca
intensitate, anume migraţia definitivă a populaţiei de la oraş la sat, dar şi o „migraţie de weekend şi concedii” ale citadinilor care şi-au redobândit pământul moştenit, în parcele mici de
terenuri, care se adaugă celor care practică o agricultură de subzistenţă.
Diminuarea veniturilor populaţiei de la oraşe şi legat de acestea, a bugetelor autorităţilor
locale, au dus la restrângerea investiţiilor publice în infrastructura de bază a oraşelor, la
deteriorarea vieţii citadine, cu impact asupra calităţii vieţii locuitorilor din mediul urban.
Este cazul deopotrivă al zonelor periferice ale oraşelor dar şi a zonelor centrale ale acestora,
unde clădiri de mare valoare istorică, culturală şi artistică sunt abandonate sau într-o stare
avansată de degradare, locuite de minorităţi etnice sau categorii de populaţie marginalizate.
De asemenea, aceste zone înregistrează un grad ridicat de deteriorare a spaţiilor publice: străzi
cu pavaj/asfalt deteriorat, iluminat stradal incomplet şi/sau inadecvat, suprafaţă redusă a
parcurilor şi zonelor de recreere, etc. Această situaţie este agravată de absenţa sau caracterul
limitat al activităţilor antreprenoriale, ceea ce face ca bugetul acestor comunităţi să nu poată
face faţă cerinţelor de refacere a infrastructurii urbane de bază, de punere în valoare a unor
vechi areale urbane, care ar putea atrage micii întreprinzători, sau de sprijinire a categoriilor
dezavantajate.
Aceasta este o prioritate a Programului Operaţional Regional, iar pentru a contribui la
rezolvarea unor astfel de probleme complexe, se vor putea finanţa Planuri Integrate de
Dezvoltare Urbană ale Municipiului Câmpia Turzii. Avantajul acestei abordări integrate
constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de
interdependenţă şi care afectează şi arealele adiacente zonei de intervenţie propriu-zise.
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Un plan integrat de dezvoltare urbană cuprinde acţiuni de reabilitare a infrastructurii urbane
degradate, dezvoltare a activităţilor antreprenoriale prin sprijinirea infrastructurii de afaceri
pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de promovare a incluziunii sociale,
respectiv sprijinirea acelor categorii de populaţie dezavantajate şi marginalizate.
Obiectivul general
Obiectivul general al dezvoltării durabile a Municipiului Câmpia Turzii îl constituie
regenerarea şi revitalizarea municipiului, care are potenţial de creştere economică, prin
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului,
care să conducă la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă.

Tipuri de intervenţii necesare
Astfel, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii consideră necesare următoarele tipuri
de intervenţii:
¾ Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane prin
investiţii în:
a) infrastructura publică urbană :
•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane (iluminat
public, apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, cablare broadband, colectarea
deşeurilor, etc);
crearea şi/sau conservarea spaţiilor verzi şi pentru recreere (grădini publice, parcuri,
etc);
crearea şi reabilitarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, pieţe, zone
pietonale etc;
finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate şi pregătirea lor pentru noi tipuri de
activităţi economice şi sociale;
demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care
nu aparţin patrimoniului naţional cultural şi amenajarea terenurilor degradate
/neutilizate, pentru construcţia de clădiri de utilitate publică sau spaţii verzi;
achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al
cetăţenilor la servicii publice.
alte intervenţii care se referă la crearea / dezvoltarea / reabilitarea infrastructurii
publice urbane;

b) patrimoniu cultural şi infrastructura pentru activităţi culturale:
• reabilitarea şi restaurarea clădirilor şi monumentelor de importanţă istorică şi
culturală;
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•
•

construcţia şi/sau reabilitarea spaţiilor şi clădirilor pentru centre de divertisment,
centre culturale, teatre, activităţi sportive, etc;
alte intervenţii legate de patrimoniul cultural şi infrastructura pentru activităţi
culturale;

¾ Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin:
• Crearea infrastructurii pentru activităţi economice şi comerciale (parcuri de
afaceri, centre logistice, etc), prin construcţia şi/sau reabilitarea/amenajarea
spaţiilor sau clădirilor existente;
• Alte investiţii legate de infrastructura pentru activităţi economice şi
comerciale;
¾ Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale, şi îmbunătăţirea
serviciilor sociale prin investiţii în :
• Reabilitarea şi/sau crearea infrastructurii sociale: centre de îngrijire a copiilor, centre
pentru bătrâni, centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe, centre pentru
tineret, persoane aflate în dificultate etc, şi dotarea lor cu echipamente specifice,
inclusiv achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare;
• Renovarea locuinţelor sociale multifamiliale:
o Renovarea părţilor comune ale clădirilor rezidenţiale colective, incluzând:
 înnoirea părţilor structurale principale ale clădirilor: acoperiş, faţadă,
ferestrele şi uşile de pe faţadă, casa scărilor, coridoarele interioare şi
exterioare, intrările şi exterioarele acestora, lift;
 instalaţiile tehnice ale clădirilor;
 acţiuni de eficientizare energetică;
o Renovarea şi schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile
publice sau operatorii non-profit pentru asigurarea de locuinţe sociale de bună
calitate;
• Achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii (sisteme de supraveghere, etc);
• Alte investiţii care se referă la infrastructura socială.

Areale, zone şi/sau grupuri ţintă
Cartiere sau areale clar delimitate spaţial în cadrul Municipiului Câmpia Turzii, caracterizate
prin deteriorarea mediului fizic şi natural, declinul activităţilor economice şi pondere
importantă a unor grupuri de populaţie dezavantajate.

Respectarea principiilor durabilităţii şi egalităţii şanselor
Mediu
Implemenarea acestor tipuri de activităţi vor conţine explicit activităţi care să conducă la
îmbunătăţirea mediului în zonele urbane degradate: crearea de spaţii verzi, reabilitarea
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termică a clădirilor de locuit, introducerea unui transport ecologic, reabilitarea arealelor
degradate (terenuri degradate, situri poluate neutilizate etc), reabilitarea infrastructurilor
publice uzate.
Egalitatea de şanse
Planurile integrate de dezvoltare urbană vor viza reabilitarea şi creşterea calităţii vieţii în
zone urbane caracterizate printr-o serie de caracteristici socio-economice negative cum ar fi
şomaj ridicat, populaţie cu nivel scăzut de educaţie etc. Vor fi finanţate investiţii în
infrastructura socială, inclusiv în asigurarea unor locuinţe sociale de bună calitatea care să
contribuie la promovarea incluziunii sociale.
Societatea informaţională
Se va urmări pe cât posibil dotarea cu echipamente IT a clădirilor reabilitate în cadrul
planurilor integrate de dezvoltare urbană.
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Prioritatea V – Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor
umane şi a serviciilor sociale

Structura şi dinamica populaţiei
Instabilitatea socio-economică din ultimul deceniu a dus la puternice dezechilibre resimţite şi
pe piaţa forţei de muncă. Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei dependenţei, scăderea
numărului populaţiei active şi creşterea şomajului datorat proceselor de restructurare dar şi a
ineficienţei sistemului de formare profesională care să răspundă cerinţelor pieţei forţei de
muncă, sunt fenomene care impun adoptarea de strategii în domeniul dezvoltării resurselor
umane, care să sprijine reformele din acest domeniu, strategii care să acopere atât sfera
educaţională şi a formării profesionale cât şi pe cea a ocupării populaţiei.

Competitivitatea localităţii, pe lângă disponibilitatea şi calitatea infrastructurii tehnice şi a
dezvoltării unei societăţi informaţionale are nevoie şi de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea
unui sistem educaţional de care depinde:
•
•

calitatea deprinderilor şi calificărilor de pe piaţa muncii,
gradul mobilităţii pregătirii profesionale a locuitorilor.

Oamenii trebuie sa fie capabili să se adapteze la condiţiile schimbărilor socio-economice şi să
profite din plin de avantajele unor noi oportunităţi de angajare. Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire profesională şi adaptarea deprinderilor şi a pregătirii profesionale la nevoile
specifice ale pieţei muncii sunt cruciale pentru ridicarea potenţialului resurselor umane din
judeţ şi creşterea şanselor individului în cadrul pieţei muncii. Necesitatea creşterii
competitivităţii este determinată de schimbările structurii pieţei muncii şi presupune o
adaptare rapidă a omului de vârsta activă la aceste schimbări. Autorităţile, instituţiile şi alţi
actori de la nivel judeţean şi local trebuie sa aibă un rol activ în acest proces.

Formarea resurselor umane

Probleme
• Lipsa unei evaluări şi corelări corecte dintre oferta educaţională şi necesităţile pieţei
de muncă din localitate;
• Numărul mare de persoane fără şcolarizare sau cu studii primare;
• Lipsa individualizării ofertei educaţionale a unităţilor şcolare în funcţie de nevoile
comunităţii, pe de o parte şi condiţiile concrete în care funcţionează unitatea şcolară
respectivă, pe de altă parte;
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•

•

•

Lipsa de comunicare eficientă în acest domeniu între comunitatea locală, prin Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Primăria Câmpia Turzii, pe de o parte
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi şcoli, pe de altă parte.
Problemele financiare cu care se confruntă societăţile comerciale şi IMM-urile, de
unde rezultă şi incapacitatea acestora de a-şi forma la locul de muncă forţa de muncă
proprie, care să corespundă cu necesităţile lor.
Lipsa din curriculum educaţional a managementul formării resurselor umane.

Obiective
¾ Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean în vederea analizării situaţiei şi elaborării unor strategii comune şi
eficiente.
¾ Crearea de unităţi formatoare la locul de muncă pentru domeniile noi solicitate pe
piaţa muncii.
¾ Realizarea de studii şi sondaje care să evidenţieze necesităţile, cerinţele şi exigenţele
pieţei muncii atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul că un ciclu
educaţional durează între 3 şi 4 ani de studiu.
¾ Includerea unor materii, în curriculum-ul educaţional (opţional) a unităţilor de
învăţământ, care să asigure pregătirea de bază în domeniile căutate pe piaţa muncii.
¾ Extinderea funcţiei educative a societăţii la un ansamblu de instituţii formative
(şcoala şi universitatea, dar şi mass-media, familia, comunităţile, instituţiile,
societăţile comerciale, ONG-urile).
¾ Diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie permanentă.
¾ Coordonarea instituţională a principalilor „actori” ai proceselor educaţionale
(instituţiile publice şi societatea civilă, instituţiile politice, partenerii sociali, centrele
de inovare şi dezvoltare).
¾ Sporirea participării tinerilor la viaţa economică, prin proiecte pilot în afaceri şi
experimentarea unor centre pentru dezvoltarea şi folosirea eficientă a resurselor
umane.
¾ Valorificarea potenţialului creativ al tineretului, prin stimularea activităţilor tehnicoaplicative în domeniul informatic, prin cultivarea grijii publice a statului faţă de tinerii
talentaţi.
¾ Acordarea de şanse egale tuturor tinerilor, pe parcursul întregului proces educaţional.
Tinerii sunt şi trebuie să fie egali în cadrul procesului de învăţământ. Tocmai de aceea
vor fi eliminate practicile care favorizează orice fel de discriminări.
¾ Sprijinirea restructurării sistemelor de educaţie şi instruire pentru tineret, în sensul
promovării cunoaşterii limbii, culturii şi tradiţiilor naţionale.
¾ Crearea condiţiilor care să asigure sporirea participării tinerilor la viaţa economică
prin promovarea unui sistem formativ pentru a facilita mobilitatea tinerilor între
sistemul de învăţământ şi piaţa muncii.
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¾ Stimularea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor prin învăţare şi prin implicarea
acestora în structurile economice private, inclusiv prin acordarea de credite şi facilităţi
fiscale.
¾ Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, a adaptării şi readaptării acestora la
rigorile economiei de piaţă.
¾ Iniţierea şi susţinerea de programe de informare, consiliere şi orientare profesională a
tinerilor, precum şi susţinerea de iniţiative în domeniul consilierii de carieră,
reconversiei profesionale şi medierii muncii.
¾ Valorificarea potenţialului creativ al tinerilor prin alfabetizarea şi specializarea în
domeniul tehnicii de calcul şi utilizării tehnologiei moderne, construirea unui sistem
formativ adaptat evoluţiei şcolare a tinerilor supradotaţi şi înfiinţarea unor centre de
valorificare a creativităţii tehnico-ştiinţifice.

Servicii sociale
Situaţia vârstnicilor
Probleme
• Evoluţiile negative din economia naţională, deficitul de resurse perpetuat de scăderea
producţiei naţionale şi de accentuarea dezechilibrelor, afectează veniturile şi consumul
populaţiei vârstnice, care înregistrează scăderi dramatice şi involuţii de ordin
structural–calitativ. Consecinţele veniturilor reduse se regăsesc în următoarele aspecte:
 Imposibilitatea de a asigura o alimentaţie corespunzătoare.
 Imposibilitatea de a asigura articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale
igienico–sanitare.
 Incapacitatea de a procura medicamentele şi materialele necesare, situaţie
tragică în cazul bolnavilor cronici şi a celor dependenţi de medicamente.
 Neasigurarea tratamentului balnear pentru bolnavii cronici.
 Lipsa unui sistem de protecţie reală a persoanelor vârstnice cu venituri
modeste.
Obiective
¾ Dezvoltarea unui sistem de îngrijire medico–socială la domiciliu, de tip „home–care”,
pentru persoanele vârstnice dependente, cu venituri modeste, lipsite de suport informal
real (vecini, rude, prieteni) sau sunt bolnavi care necesită îngrijire de durată, fiind
imobilizaţi la pat.
¾ Acordarea de facilităţi privind protecţia socială a pensionarilor, privind reducerea cu
un anumit procent a impozitelor pe locuinţe, pentru pensionarii cu venituri modeste.
¾ Creşterea şi diversificarea serviciilor medico–sociale pentru vârstnici, economisirea
resurselor.
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¾ Implicarea autorităţilor, cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice, în
stoparea degradării condiţiilor de viaţă.

Situaţia persoanelor cu handicap sever
Probleme
Persoane cu handicap
• Inexistenţa formelor de instruire, de educare şi îngrijire finanţate de stat.
• Retribuire slabă şi neregulată a asistentului personal al persoanei cu handicap.
• Copiii cu handicap sever motor nedeplasabili nu sunt şcolarizaţi la domiciliu.
• Inexistenţa unor locuri special amenajate pentru accesul cărucioarelor (trotuare, intrarea
în clădiri).
• Fundaţiile şi asociaţiile nu beneficiază de bilete de tratament destinate persoanelor cu
handicap.
• Legătură defectuoasă a Primăriei cu fundaţiile care au ca scop îngrijirea persoanelor cu
handicap.
Obiective
¾ Alternarea mediului de viaţă al persoanei cu handicap sever.
¾ Recuperarea neurosenzorială şi psihomotorie, prin tehnici cognitiv–comportamentale
(gimnastică medicală, logopedie, ludoterapie etc.).
¾ Educarea şi formarea deprinderilor de autonomie a persoanei cu handicap.
¾ Programe de consiliere a părinţilor în vederea păstrării copiilor cu handicap sever în
familie.
¾ Formarea unor deprinderi de muncă (după capacitate), în vederea ocupării timpului
persoanei cu handicap în mod plăcut şi util.
¾ Schimbarea mentalităţii societăţii faţă de persoana cu handicap.
¾ Încurajarea înfiinţării unor cluburi sau centre de zi.
Situaţia femeilor
Probleme
• Nepromovarea şi neaplicarea corespunzătoare a şanselor egale pentru femei, generând
o problemă pentru integrarea europeană.
• Nepregătirea, la nivel local, a cadrului pentru înţelegerea, acceptarea şi aplicarea legii
referitoare la şanse egale pentru femei.
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Obiective
¾ În cadrul parteneriatului ONG-uri – autorităţi locale să fie prevăzut postul de inspector
pentru monitorizarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi şi aplicarea şanselor egale în
politica de cadre ale instituţiilor respective.
Protecţia drepturilor copilului şi adolescentului
Probleme
• Demotivarea copilului în ceea ce priveşte şcoala.
• Abandonul şcolar.
• Lipsa unui „feed-back” între profesori, copii şi părinţi.
• Inadaptarea de la un ciclu şcolar la altul.
• Lipsa unei asistenţe psihologice şi sociale a copiilor–problemă şi nu numai.
Obiective
¾ Luarea în considerare a serviciilor de specialitate: logopedie, kinetoterapie,
psihoterapie etc.
¾ Consiliere acordată copilului sau adolescentului, cadrului didactic şi familiei:
 Consultări cu cadrele didactice în vederea adoptării unei strategii educaţionale
specifice fiecărui copil, pe categorii de vârstă şi probleme.
 Discuţii cu copilul şi părinţii în legătură cu solicitările sistemului educaţional,
soluţii pentru îndeplinirea acestora – acordarea unui plus de atenţie în asistare
pentru copiii orfani, deoarece ei au nevoie de aceasta, având în vedere mijloacele
precare de care dispune societatea civilă de a-i ajuta.
 Colaborarea cu cadrele medicale pentru evaluarea şi rezolvarea unor probleme
specifice.
 Consiliere în vederea abilitării în rolul de părinte şi dezvoltării cunoştinţelor şi
abilităţilor parentale.
 Consiliere legislativă în domeniul protecţiei sociale, în vederea dobândirii unor
drepturi.
 Punerea în relaţie a familiei, copilului şi adolescentului cu resursele din mediul
social.
 Sprijinirea familiilor şi copiilor în găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor
depistate împreună.
 Distribuirea de broşuri informative referitoare la nevoile copilului, adolescentului
şi la comportamentele adecvate pentru părinţi şi celelalte persoane implicate în
procesul de asistare şi educare a copilului.
 Sprijinirea copilului, adolescentului în efortul său educativ; prin organizarea de
grupe de meditaţii pentru copiii cu dificultăţi de învăţare.
 Crearea, de către asistentul social, a unei reţele de suport social pentru copil, prin
implicarea familiei, a colegilor de clasă şi a personalului didactic.
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Acordarea mai multor ajutoare materiale copiilor defavorizaţi atât la nivel local cât
şi naţional.
Implicare mai pregnantă a comunităţii şcolare în rezolvarea unor probleme cu care
se confruntă membrii săi.

Delicvenţa juvenilă
Probleme
• Creşterea numărului de furturi şi tâlhării;
• Consumul şi traficul de droguri – pericolul „morţii albe”, fenomen căruia nu i se
acordă suficientă importanţă pe plan local.
Obiective
¾ O mai bună colaborare, eventual reglementată prin protocoale ferme, între instituţiile
responsabile în prevenirea şi diminuarea delicvenţei juvenile.
¾ Reintegrarea delicvenţilor în comunitate.
¾ Măsuri legislative, care să încurajeze agenţii economici să angajeze persoane care
provin din case de copii, penitenciare şi sunt calificaţi într-o meserie.
¾ Implicarea mai concretă a organizaţiilor neguvernamentale în munca de prevenţie.
¾ Prezenţa mai susţinută a autorităţilor în şcoli.
¾ Colaborarea între autorităţi locale şi organizaţiile neguvernamentale în prevenirea
consumului de droguri.

Tipuri de intervenţii necesare: Formare profesională (training), informare
şi difuzare
În România sectoarele agricol şi forestier constituie un factor determinant pentru obţinerea
producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii peisajului şi protecţiei
mediului înconjurător. Informarea şi formarea profesională se realizează prin instituţii
specializate ale MAPDR (ANCA – Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă; CEFIDEC –
Centrul de Formare si Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi), ale altor autorităţi publice,
precum şi de către furnizori privaţi. Este necesar ca activităţile de formare profesională,
informare şi difuzare a cunoştinţelor să fie extinse la toate persoanele adulte care se implică în
domenii care au legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura. Activităţile de
formare profesională acoperă aspectele legate de creşterea competitivităţii şi diversificării
produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, cât şi de îndeplinirea obiectivului
gestionarii durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase
mediului şi utilizarea energiilor regenerabile.
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Rezultate aşteptate:
¾
¾

facilitarea accesului la serviciile de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe a
persoanelor adulte care activează în sectoarele agro-alimentar şi forestier;
dobândirea de informaţii şi cunoştinţe care să permită gospodărirea durabilă a pădurilor,
transformărilor sociale cum ar fi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului.

Acţiunile de formare profesională, informare şi difuzarea cunoştinţelor vor contribui la:
-

-

-

îmbunătăţirea cunoştinţelor economice generale şi specifice în agricultură şi
silvicultură.
pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor.
respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Politicii Agricole
Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi
produse şi sisteme de procesare).
promovarea şi respectarea standardelor de calitate şi a condiţiilor de mediu;
educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere)
asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a
resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional ce reprezintă
obiective principale ale politicii naţionale forestiere;
respectarea şi încurajarea principiului privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Tipuri de acţiuni:
 acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe (seminarii, vizite de studiu,
demonstraţii de proiecte, întruniri tematice, etc.) care pot cuprinde arii de
acţiune, ca de exemplu:
• diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, calitatea producţiei,
igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura
bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea
fertilizanţilor şi a amendamentelor în agricultură în concordanţă cu
standardele Uniunii Europene;
• îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor;
• pregătire tehnică (noi tehnologii, introducerea de inovaţii, etc);
• managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere.
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