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MEMORIU GENERAL
1.

INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
Denumirea lucrării:
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Orăştie
Beneficiar:
Primăria Municipiului Orăştie
Perioada elaborării:
iulie 2009 – octombrie 2013
1.2. OBIECTIVELE LUCRĂRII

Dezvoltarea Municipiului Orăştie, conform datelor de temă şi rezolvarea
următoarelor probleme:
Restabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
Introducerea în cadrul Planului urbanistic general a zonelor / terenurilor ce au făcut
obiectul unor PUD-uri şi/ sau PUZ-uri aprobate în intervalul de timp de la ultima
aprobare a PUG Municipiul Orăştie;
Dezvoltarea teritorială a structurii urbane;
Restructurarea zonelor care necesită o reabilitarea urbană, conversie funcţională,
inserarea zonelor istorice în dinamica actuală a dezvoltării socio-economice a
municipiului şi valorificarea peisajului natural existent;
Stabilirea indicilor urbanistici pentru diferitele zone functionale;
Eficientizarea circulaţiei urbane în concordanţă cu tendinţele de evoluţie urbană şi
devierea traficului de tranzit;
Reconsiderarea destinatiei terenurilor situate în zonele de acces în municipiu
(dinspre Sebeş precum şi dinspre Deva), precum şi în zonele nou introduse în
intravilan, avînd în vedere optimizarea relaţiilor cu teritoriul şi reorientarea direcţiilor
şi a priorităţilor de dezvoltare urbanistică a localităţii.

-

Obiectivele lucrării constau în:
Relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ şi relaţionarea în contextul
suprateritorial;
Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi
permanente de construire şi a zonelor expuse la riscuri naturale;
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-

Evidenţierea proprietăţii asupra terenurilor şi modul preconizat de circulaţie a
terenurilor din teritoriul intravilan;
Modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor
de extindere a intravilanului;
Stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi
amenajate;
Stabilirea destinaţiei terenurilor aflate în extravilanul municipiului Orăştie.
1.3.SURSE DOCUMENTARE

-

-

Date şi informaţii furnizate de:
Primăria Municipiului Orăştie;
Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara;
OCPI Hunedoara;
Consiliul Judeţean Hunedoara;
Direcţia Judeţeană de Cultură Hunedoara;
Documentare de teren şi consultări cu autorităţile locale.
Studii şi documentaţii:
P.A.T. municipiu Orăştie, elaborat de Proiect Alba SA, în anul 1998;
PUG şi RLU municipiu Orăştie, elaborat de Proiect Alba SA, în anul 1997, aprobat
cu HCL în anul 1999;
Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Orăştie;
Raport IPM Hunedoara – 2007
Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, 2005, Editura Altip, Alba-Iulia,
autori: Luca Sabin Adrian, cu contribuţii de Roman Cristian şi Diaconescu Dragoş.
Suportul topografic al PUG:
Hărţi, sc. 1 : 5.000, sursa OCPI Hunedoara;
Orto-foto-planuri, sc. 1 : 5.000, sursa OCPI Hunedoara;
Suportul topografic a fost reactualizat, conform situaţiei existente, în luna
octombrie 2009.

Documentaţiile de urbanism aprobate între 1999 - 2013 de către Consiliul
Local al Municipiului Orăştie:
1.
P.U.Z. privind dezvoltarea infrastructurii de turism pentru
Arsenal Park în Orăştie, str.Codrului nr.25
2.
P.U.D. Ansamblu lcuinţe individuale, str. Dealu Mic
3.
P.U.D. Complex comercial Kaufland, DN 7
4.
Studiu de fundamentare P.U.Z. şi Regulament aferent Loc. Orăştie
5.
Studiu de fundamentare P.U.Z. şi Regulament aferent Loc. Orăştie
6.
P.U.D. Arivind construcţie locuinţă familială în regim P+M în str.Dr.I.Mihu f.n.
7.
P.U.Z. Zonă mixtă, str. Pricazului
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

P.U.D. Construcţie spaţiu alimentaţie publică
Amenajare locuri de joacă şi parcări în str.Pricazului
P.U.D. Realizare garaj în str.Pricazului, zona bloc 74-75
P.U.D. Amenajare Parcări str. Pricazului
P.U.Z. Locuinţă familială D+P+M, str. Dealu Mic
P.U.Z. Preliminar, zona Dealu Mic
P.U.D. realizare garaj în str.Decebal
P.U.D. Locuinţă familială S+P+1E, str. Crişan, nr. FN
P.U.D. Amenajare garaje şi parcaje, str. Andrei Şaguna
P.U.D. Construcţie Magazin Penny Market
P.U.D. staţie sortare deşeuri în Orăştie, str. N.Titulescu FN
P.U.D. construire 15 locuinţe familiale şi anexe garaj în str. Erou Ovidiu Munteanu
nr.15
P.U.D. Locuinţă familială P, str. Unirii, nr. 93
P.U.D. Locuinţă familială P+M, str. Progresului
P.U.D. Garaj şi anexă, str. Progresului
P.U.D. Construcţia a două garaje auto, str. Libertăţii
P.U.D. Locuinţă familială P+M, str. Vânătorilor, bl. 65, ap. 2
P.U.D. Locuinţă individuală. str. Digului
P.U.D. Locuinţe, Dealul Bemilor
P.U.D. Zonă de comunicaţie rutieră şi amenajări aferente
P.U.Z. Str. Progresului
P.U.D. Amenajare zonă depozitare pentru materiale, str Dealu Mic FN
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2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1. DATE GENERALE. EVOLUŢIA LOCALITĂŢII
Date generale
Cod SIRUTA: 87638
Amplasarea: România, Regiunea de dezvoltare Vest, jud. Hunedoara,
depresiunea Haţeg-Orăştie
Coordonate: 45O47'30'' latitudine nordică şi 23O11'30'' longitudine estică
Altitudinea medie: 220 m
Suprafaţa teritoriului administrativ: 3852 ha
Suprafaţa teritoriului intravilan propusă: 1355,76 ha
Populaţia totală stabilă (2007 / 2011): 21794 / 17255 locuitori
Număr localităţi componente: 1

Aşezarea geografică
Aşezat în partea estică a judeţului Hunedoara, municipiul Orăştie este situat la
contactul dintre lunca Mureşului şi Dealurile Orăştie, la confluenţa dintre valea Orăştie şi
Sibişelului.
Altitudinea minimă este 208 m, în partea nordică, iar cea maximă de 280 m, pe
Dealul Holumbului.
Relieful are un aspect deluros pe circa 1/3 din suprafaţă, iar restul de 2/3 este o
asociere de câmpuri şi şesuri aluviale dispuse în terase. Partea cea mai înaltă este spre
sud şi constituie o prelungire a culmilor piemontane ce coboară din munţii Sureanului
(Carpaţii Meridionali), remarcându-se la sud-vest dealul Holumbului, iar la sud-est
dealurile Pemilor şi Romosului (343 m). Partea cea mai joasă este o lunca largă de 2-5
km, cu 6-7 nivele de terase, de-a lungul Mureşului. Spre nord, de partea cealaltă a
Culoarului, se ridică Munţii Metaliferi din Carpaţii Occidentali.
Municipiul Orăştie este străbătut de două cursuri de apă principale: Orăştie şi
afluentul său Sibişelul. Acestora li se adaugă Canalul Morii ce provine din râul Orăştie şi
se varsă apoi tot în acesta. Toate vin dinspre sud, urmând a se vărsa în Mureş la 2 km
Nord de Orăştie. La nord de oraş se găseşte un mic lac natural tipic de luncă Şumuştăul, alimentat din pânza freatică şi înconjurat de vegetaţie hidrofilă, apreciat
pentru agrement. La ieşirea spre Sebeş (Est), în vecinătatea râului Orăştie, se găsesc
două lacuri artificiale destinate agrementului, înca neexploatate corespunzător,
denumite de localnici "Băltuţe".
Din punct de vedere administrativ municipiul Orăştie se învecinează cu comunele:
Turdaş (spre NV), Mărtineşti (spre SV), Romos (spre E), Beriu (spre S) şi cu oraşul
Geoagiu (spre N).
Municipiul se află situat pe două din principalele căi de comunicaţie naţionale şi
europene, respectiv: rutier - DN 7 (E 68) şi feroviar - linia 200. În concluzie, municipiul
Orăştie are un potenţial de poziţie favorabil.
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Regiunea de Vest
Sursa: Rey Violette (coord) – Atlasul României (ediţia a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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Evoluţia localităţii
100000 î.Hr - 4500 î.Hr (paleolitic şi neolitic)
S-au găsit unelte de piatră în peşterile din jurul Geoagiului şi în grotele de la
Romos. Protopopul luteran Fr. W. Schuster din Orăştie a oferit Muzeului din Sibiu şi
celui din Viena - în 1869 - o colecţie de obiecte din epoca pietrei adunate din
împrejurimi.
Urmele unor aşezări neolitice se găsesc la Turdaş şi la Orăştie pe platoul
"Rompos". Primele săpături la Turdaş au fost făcute de Zsofia Torma iar pe platoul
Rompos de către Ion Opruşan.
4500 î.Hr - sec. I î.Hr (epoca bronzului şi a fierului)
În 1834 a fost descoperit "Depozitul de bronz de la Orăştie", care acuma se află la
"Naturhistorisches Museum" din Viena inventariat cu numerele 34915-34918. Depozitul
cuprinde printre alte obiecte torques-uri, brățări şi un drug de bronz de 30 centimetri
lungime. Tot în zona Orăştiei a fost descoperit un car votiv cu căldare şi 12 protome de
lebede precum şi un topor de bronz cu manşon. Toate aceste obiecte este posibil să
facă parte dintr-un singur tezaur mai mare care cu timpul a fost împrăştiat. În 1876 C.
Goos publică descoperirea în ținutul Orăştiei a unei fibule-ochelari de 21 centrimetri.
(D. Berciu - Depozitul de bronz de la Orăştie, Apulum - Buletinul Muzeului Regional
Alba-Iulia).

secolele I î.Hr - III (perioada dacică şi romană)
Posibil ca în zona Holumb - Dealu Mic să fi existat un castru roman sau un punct
de observație. Albert Amlacher credea că în jurul Dealului Mic s-ar fi găsit o aşezare
daco-romană. Un bloc de piatră având pe el sculptat un dracon dac a fost gasit şi adus
de el din aceste dărâmături dacice ale Holumbului (Orăştie - 750 de ani, Ion Iliescu,
Tiberiu Istrate, pagina 31)
Pe dealul Holumb s-au găsit fragmente ceramice, materiale de construcție din lut şi
un lot de cărămizi cu ştampila PAT aparținând cărămidarului antic Publius Aelius
Tertius. Acestea pot oferi date despre locuirea romană la Orăştie (Nicolae Adam Fragmentarium. Culegere de texte despre Orăştie, pagina 97. Articolul "Sigiliul Romei în
zona Orăştiei". Autor: Dr. Vasile Moga).
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În anul 1803 Rene Xavier sapă în partea de est a oraşului şi descoperă urme de
locuinţe, unelte, arme (Orăştie - 750 de ani, Ion Iliescu, Tiberiu Istrate, pagina 31). În
anul 1832 Michael Johann Ackner ajunge în Orăştie unde predicatorul protestant îi
atrage atenția asupra unor inscripții de pe plăcile de marmură sau altare, zidite în unele
case particulare.
secolele VIII - IX
Pe locul unei vechi mlaştini, azi vechiul centru al oraşului, a apărut o aşezare
umană. Peste această aşezare, în secolul al X-lea a fost construită o fortificație cu val
de pământ şi palisadă de lemn.
secolul IX
Necropola "Dealul Bemilor X8". Mormintele din această necropolă se remarcă prin
orientarea pe direcția V-E şi prezenţa unui inventar funerar bogat: podoabe din bronz,
argint şi ceramică. Orizontul cultural Ciumbrud reprezintă dovada arheologică a
prezenţei slavilor creştinaţi pe teritoriul Transilvaniei (Contribuţii la istoria spaţiului
românesc în perioada migraţiilor şi evul mediu timpuriu (secolele IV-XII) - Ioan Marian
Ţiplic).
secolele XI –XII
A fost construit primul edificiu de cult creştin din piatră - Rotonda de la Orăştie.
Este vorba despre o capelă circulară, care probabil era folosită doar de familiile nobiliare
care dominau la acea vreme, ca influență, zona Orăştiei.
1224
Prima atestare documentară a saşilor din Orăştie apare în documentul
„Andreanum", editat de cancelaria regelui Ungariei, Andrei II. Localitatea apare cu
toponirnul „Waras" („waras - város" însemnând oraş în limba maghiară). Diploma
Andreanum „unifică" din punct de vedere administrativ teritoriile din sudul Transilvaniei
locuite de saşi (de la Orăştie până la Baraolt), sub jurisdicţia comitelui Sibiului.
1283
Localitatea apare tot cu denumirea „Waras".
1291
Apare prima menţiune despre parohia din „Wrasio", magistrul Hench, indicând
existenţa parohiei, respectiv a clădirii bisericii, actuala biserică reformată.
1302
Călugărul Germanus, custos-ul („paznicul", conducătorul) provinciei franciscane
minorite din Transilvania trimite din „Warasio" o scrisoare către superiorul său din
Ungaria. Pe baza acestui document se poate presupune existenţa, deja la această dată,
a mănăstirii ramurii minorite a franciscanilor în Orăştie.

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

12

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

1309
Călugărul Peter, lectorul minoriţilor din Orăştie, indică cu certitudine faptul că
mănăstirea franciscană a funcţionat deja la aceea dată. Ordinele mendicante
(dominicanii, franciscanii, paulinii, etc., care trăiau din cerşit („mendico" înseamnă „a
cerşi" în limba latină), de regulă, se stabileau în centre urbane mai importante.
Manăstirea franciscană există şi astăzi, însă datorită transformărilor masive din secolul
al XVIII-lea nu se mai recunoaşte originea medievală a ansamblului monastic. Poziţia
clădirii poate să ne indice anumite date topografice despre localitatea medievală,
ordinele mendicante construind în cele mai multe cazuri mănăstirile la marginea
oraşelor, în vecinătatea căilor importante, unde se aduna mulţimea la predicile prestate
de călugări. Din această caracteristică a amplasării mănăstirilor franciscane putem să ne
formăm o idee asupra întinderii oraşului la cumpăna secolelor XIII-XIV. Tot în 1309
apare într-un document Corard, decanul de Waras, deci la aceea dată parohul localităţii
a avut rangul de arhidiacon, cu centrul arhidiaconatului la Orăştie.
Oraşul avea circa 1600 locuitori.
1324
În timpul regelui Carol I de Anjou (1307-1342), localitatea este menţionată ca şi
„civitas", cel mai înalt rang al localităţilor din cadrul regatului medieval al Ungariei. În
cazul localităţilor de importanţă mijiocie, cum este şi cazul Orăştiei, nu s-a ţinut cont de
acest „rang", ulterior oraşul va apare de multe ori ca şi târg („oppidum"), dar şi ca civitas.
1334
Un document important, menţionează existenţa a 344 de „fumuri", jeleri şi hospeşi
(oaspeţi, deci saşi) în localitate, în afara casei de baie şi casei celor patru begine
(comunitate de femei care au avut un mod de trai asemănător maicilor, dar nu au depus
jurământ). Pe baza acestor date populaţia oraşului se poate estima între 500-600 de
persoane, număr destul de ridicat pentru acele vremuri; parohul comunităţii la aceea
dată era Nikolaus.
1332-1335
În dijmele papale, colectate de la parohii, Orăştie apare cu cel mai mare impozit
dintre localităţile decanatului, deci a fost cea mai bogată şi populată localitate din zonă.
În a doua jumătate a secolului al XIII-lea au început lucrările de zidire a bisericii
parohiale, probabil construirea unei biserici noi în locul celei distruse de năvălirea tătară.
Nava bisericii - actuala biserică reformată – era bazilicală, cu turn în partea vestică şi cor
semicircular cu sacristie în partea estică. Pe reprezentările din arhivă se observă frumos
turnul romanic de cinci etaje, cu brâuri decorate cu şiruri de archete, tipic perioadei
romanice târzii. Pereţii turnului se termină în câte un timpan înalt, din care se naşte o
piramidă cu laturi romboidale, învelită cu plăci de piatră. Acest tip de coif de turn se
regăseşte la mai multe biserici romanice din această zonă: biserica reformată din
Sântămăria-Orlea, bisericile ortodoxe din Strei şi Densuş (se presupune că s-au inspirat
din coiful bisericii din Orăştie). Ulterior, coiful a suferit transformări parţiale, între secolele
XV-XVI, dar rezultatul a fost tipic arhitecturii transilvănene: vârful coifului vechi a fost
retezat, iar în locul lui s-a construit un coif de lemn, cu plan octogonal, având o terasă
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deschisă jur-împrejur, cu parapet din lemn. Acest tip de coif a fost frecvent folosit la
bisericile înconjurate de fortificaţii (biserica ref. din Huedin), fiind un punct de veghe în
timpul pericolelor, însă tipul octogonal este foarte rar. Din păcate turnul cu coif s-a
dărâmat în 1839 şi a fost înlocuit în cursul transformărilor din secolul al XIX-lea. Intrarea
nordică a bazilicii romanice a fost dezvelită de cercetări arheologice.
În a doua treime a secolului XIV bazilica romanică a fost putemic transformată.
Prima dată au fost demolate corul original şi partea estică a navelor, acestea fiind
înlocuite cu corul existent de astăzi. În mod cert corul actual, poligonal este mai lung
decât cel vechi, şi mai înalt decât nava centrală originală. Au fost demolate şi navele
laterale, iar din nava centrală romanică s-a păstrat doar foarte puţin până în zilele
noastre. Corul poligonal are un turn sudic cu scară spiralată, prin care se poate ajunge
în pod, iar arheologii au mai identificat un cor lateral poligonal la sud de corul actual, la
care s-a renunţat. Istoriografia artei presupune că acest cor amplificat, de alte proporţii
decât navele, ar fi o compoziţie arhitecturală antecedentă corurilor trinavate în sistem de
hală aferente bisericilor evanghelice din Sebeş şi din Braşov, construite ulterior anilor
1360.
Pe baza unor informaţii furnizate de cercetările arheologice, se pare că incinta,
care înconjoară cele două biserici, a fost ridicată tot în a doua jumătate a sec. al XIV-lea.
Incinta are un plan aproape pătrat, doar latura estică prezintă o curbură, ce pare să fie
rezultatul unei intervenţii ulterioare. Se remarcă faptul că în colţurile laturilor regulate, în
interior, se ridică câte un turn de apărare. Turnurile de apărare amplasate în interiorul
colţurilor, sunt caracteristice incintelor din secolele XIII-XIV. Lângă pereţi, între turnuri,
erau amenajate foişoarele de apărare, construcţii realizate din lemn cu unele părţi din
zidărie. Un alt turn de apărare este adosat laturii vestice a incintei, din interior. Turnurile
care sunt alăturate incintei din exterior (semicirculare sau cu plan pătrat), au fost
adăugate ulterior. În cursul secolelor XV—XVII în peretele sudic al incintei se deschide o
uşă cu un ancadrament ogival profilat din piatră.
1349
Este menţionat, prima dată, scaunul săsesc al Orăştiei, o unitate administrativteritorială cu centrul la Orăştie, sub jurisdicţia judelui regal al Sibiului.
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Thomas Nagler - Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti,
Editura Kriterion, 1992, planşa XIV.
Scaunul Orăştiei (în germană Brooser Stuhl sau Stuhl Broos) avea în componenţă
următoarele localităţi:
Balomiru de Câmp, în germană Ballendorf, în maghiară Balomir.
Beriu, în germană Bärendorf/Lammdorf, +1332-1338, în maghiară Béreny.
Căstău, în germană Kastendorf, +1332-1338, în maghiară Kásztó.
Cugir, în germană Kudsir, +1330, în maghiară Kudzsir, în perioada 1762-1766 a
fost exclus, datorită apartenenţei la graniţa militară a Transilvaniei,
Orăştie, în germană Broos, +1224, în maghiară Szászváros.
Pricaz, în germană Perkasz, +1334, în maghiară Perkász.
Romos, în germană Rumes, +1202, în maghiară Romosz.
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Romoşel, în germană Kleinrumes, în maghiară Romoszhely.
Sereca, în germană Elsterdorf, +1332-1338, în maghiară Szereka.
Sibişel/Sibişelu Vechi, în germană Schebeschel, +1493
Şibot, în germană Unterbrodsdorf, +1330, în maghiară Alkenyér.
Turdaş, în germană Tordesch, +1333-1338, în maghiară Tordos.
Vaidei/Vaivodei, în germană Woiwoden/Neudorf, +1532, în maghiară Vajdej
Vinerea, în germană Oberbrodsdorf, +1486, în maghiară Felkenyér

Notă:
Anii indicaţi în dreptul denumirii reprezintă data primei menţionări documentare a localităţii.
În 1334 au existat în componenţa iniţială a Scaunului şapte localităţi săseşti: Bärendorf, Broos,
Elsterdorf, Kastendorf, Perkasz, Rumes şi Tordesch.

1367
Este semnalată magistratura orăşenească, condusă de judele regal Cristian din
Orăştie (de Warasyo).
1376
Sunt menţionate 19 bresle active în oraş. Trebuie menţionată tradiţia istorică
conform căreia, regina-mamă a Ungariei, Elisabeta, mama regelui Ludovic de Anjou, ar
fi sprijinit lucrări de modernizare la mănăstirea franciscană în anii 1370. Se cunoaşte că
regina-mamă a patronat cultul sfântei Elisabeta, care era şi protectorul mănăstirii din
Orăştie.
1403
Orăştie apare prima dată cu denumirea săsească, Brosinum, derivată din cuvântul
„város". Menţionăm faptul că istoriografia mai veche presupunea că numele săsesc,
Broos ar fi provenit din numele lui Sf. Ambrosius, patronul ipotetic al bisericii - însă din
mai multe documente medievale reiese faptul că biserica a fost sfinţită la hramul Sf.
Mihail. La începutul secolului al XV-lea, datorită poziţiei sale geografice, oraşul Orăştie,
a fost expus atacurilor otomane venite dinspre sud.
1420
Oraşul a suferit un grav asediu turcesc, când mai mult de jumătatea locuitorilor au
pierit sau au fost capturaţi. Se pare că după aceste evenimente triste populaţia oraşului
a început construirea unei noi incinte, în jurul oraşului. Această cetate însă nu a fost
terminată, din cauza lipsei continue de fonduri şi a noilor atacuri turceşti.
Istoriografia presupune că oraşul a atins maxima sa întindere medievală în primul
sfert al secolului al XV-lea, când străzile şi pieţele principale ale Orăştiei deja existau.
1436
Într-un document sunt semnalaţi maghiarii care locuiesc în centrul oraşului.
1438
A avut loc un nou atac turcesc, căruia i-a căzut pradă şi cetatea oraşului. Cu
această ocazie a fost arsă mănăstirea franciscană. Ulterior aceasta a fost refăcută de
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membrii ordinului. Datorită acestor raiduri a scăzut numărul populaţiei. În această
perioadă se înregistrează doar 159 de familii.
1444
Papa Eugen IV conferă drepturi de indulgenţă mănăstirii franciscane din Orăştie.
Indulgenţele papale, în general, au fost oferite bisericilor sau mănăstirilor pentru a
colecta fonduri pentru diferite construcţii. Probabil, desele atacuri turceşti au cauzat
pagube masive mănăstirii, şi a fost nevoie de sprijin papal pentru renovări.
1456
Judele regal al oraşului era Ladislaus din familia Olahus.
1464
Regele Matei Corvinul acordă dreptul locuitorilor Orăştiei la alegerea liberă a
judelui regal.
1479
Victoria oştilor conduse de voievodul Ştefan Bathory şi de comandantul Paul
Chinezul de la Câmpul Pâinii, împotriva turcilor.
1488
În târgul Orăştie sunt consemnați: 158 oaspeți, 2 locuitori săraci, 4 ciobani, 1
morar, 10 gospodării părăsite.
1491
Magistratura oraşului a fost împărţită în mod egal între neamul saşilor şi al
maghiarilor. Scaunul Orăştiei se dezlipește de cele Şapte Scaune.
1496
Biserica primeşte 20 de florini pentru construcţii, iar în 1506 alţi 10 florini pentru
construirea fortificaţiei şi 4 florini pentru minoriţi.
1500
A avut loc primul târg anual de Sf. Mihail.
1504
Judele regal al oraşului era Ştefan Olahus, tatăl marelui umanist Nicolaus Olahus.
1509
Prima menţiune a ţiganilor în Orăştie.
1514
La răscoala condusă de Gheorghe Doja, voievodul Transilvaniei János Szapolyai,
remarcă faptul că cetatea din Orăştie nu dispune de suficiente tunuri, praf de puşcă şi
alte arme.
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1526
După bătălia de la Mohács şi destrămarea regatului maghiar începe o nouă eră
pentru Transilvania, cea a Principatului.
1529-1536
Regele ales al Ungariei, János Szapolyai, fostul voievod, cere jurământuI de
fidelitate al orăştienilor contra împăratului Ferdinand II de Habsburg. În 1532 în Orăştie
au fost numărate 161 de capi de familie. În 1536 s-a notat faptul că biserica parohială
era în proprietatea saşilor. În deceniile de la mijiocul veacului XVI apare în Orăştie
reforma, franciscanii au fost nevoiţi să-şi părăsească mănăstirea, iar protestanţii calvini
şi luterani au avut disensiuni în privinţa apartenenţei bisericii parohiale vechi, care, până
la urmă a rămas în folosinţa ambelor confesiuni.
1550
Se foloseşte denumirea de Saxopolis.
1560
Este anul aproximativ la care comunitatea maghiară trece la protestantism, iar
biserica romano-catolică, împreună cu parohia, devine reformată.
1574
Este atestată biserica ortodoxă de pe strada Unirii, ce a fost refăcută în anul 1784
cu ajutorul unor comercianţi macedo-români.
1577
Este folosit numele maghiar Szászváros.
1581
Biserica parohială a fost preluată de către reformaţi, dar evanghelicii au fost Iăsaţi
să o folosească, iar unitarienii au ţinut slujbele în biserica mănăstirii franciscane.
1582
A fost tipărită vestita carte, „Palia de la Orăştie”, o traducere românească a
Vechiului Testament, editată de Şerban Coresi, sub patronajul preotului Mihail Tordoş,
cu sprijinul financiar al nobilului maghiar, Francisc Geszti.
1595
Oraşul a trimis 100 de archebuzieri în oastea lui Sigismund Báthory venind în
sprijinul lui Mihai Viteazul.
1602 - 1605
Generalul Basta a încărtiruit 400 de soldaţi austrieci în oraş, care au jefuit casele,
iar localnicii au fost nevoiţi să se retragă în biserica-cetate. În 1603 Gabriel Bethlen,
oştean al pretendentului la tronul Transilvaniei, Moise Secuiul, a atacat prin surprindere
soldaţii lui Basta, care au vrut să se refugieze în cetate. Orăşenii, care au suferit mult
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sub încărtiruire nu i-au dat voie să intre, aşadar soldaţii austrieci au fost nevoiţi să se
adăpostească în şanţurile înconjurătoare ale cetăţii. După o luptă înverşunată trupele lui
Bethlen i-au înfrânt pe austrieci, şi au Iăsat în viaţă doar 11 dintre ei. După înfrângerea
lui Moise Secuiul, în 1604 generalul Basta şi-a răzbunat soldaţii, spânzurând judele
regal şi alţi doi burghezi. În foametea crâncenă de sub dominaţia lui Basta au pierit mulţi
locuitori ai oraşului, iar cronicile consemnează că s-a ajuns în aşa hal, încât cadavrele
morţilor au fost consumate de cei rămaşi în viaţă. În anul 1605 Basta a distrus aproape
tot oraşul.
1631
La dispoziția lui György Rákóczi I se reconstruieşte turnul bisericii reformate.
1656
Localitatea apare cu numele Szász Város, denumirea actuală în limba maghiară.
1658-1661
Timp de patru ani localităţile Principatului au suferit în continuu atacurile diferitelor
cete turceşti şi tătăreşti. Cetatea din Orăştie şi locuitorii oraşului care s-au retras aici, în
1658, au scăpat ca prin minune de măcel. În anul 1659 în Orăştie a avut loc dieta –
întrunirea legislativă a Transilvaniei. În 1661 mănăstirea franciscană - folosită atunci de
unitarieni - a fost distrusă de către turci.
1663
Colegiul reformat este înființat de către Mihai Apafi I.
1667-1669
Oraşul a cunoscut o perioadă de înflorire, mai ales sub domnia lui Gabriel Bethlen,
Gheorghe Rákóczi I şi II, Mihail Apafi şi Achatius Barcsay care au făcut numeroase
donaţii pentru şcoli şi au acordat noi privilegii. Şcoala reformată de nivel colegial a fost
foarte importantă în viaţa culturală a acestei zone, dar şi în Banat sau Crişana. Institutul
a avut profil multicultural, fiind frecventat nu numai de maghiarii reformaţi, dar şi de alte
etnii şi confesiuni. Între anii 1667-1669 rectorul colegiului a fost Mihail Halici, fiul unui
nobil român din Caransebeş, un umanist instruit la şcoli din Anglia şi Olanda. Cea mai
veche matricolă a şcolii a fost redactată în anul 1669 şi a fost continuată pânâ în 1740.
Pe lângă colegiul reformat, în oraş au funcţionat şi şcoli elementare bisericeşti, de
confesiune ortodoxă, luterană şi unitariană.
1690
Principatul Transilvaniei a fost încorporat în imperiul Habsburgic, a început
procesul de catolicizare şi recatolicizare forţată a populaţiei principatului.
1697
S-a deschis prima farmacie a oraşului.
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1706
Sunt dărâmate zidurile cetății (Orăştie - 750 de ani, Ion Iliescu, Tiberiu Istrate,
pagina 68, Fr. Teutsch, op. cit, vol II, pag 36).
1717-1718
În 1717 este menţionat un punct vamal la Orăştie, iar în 1718 este menţionată
construirea unui furnal cu mangal (Istoria României. Transilvania, volumul II, Editura
"Geroge Barițiu", Cluj-Napoca, 1997).
Ciuma a făcut ravagii în rândul locuitorilor oraşului (156 de morţi şi 67 de
contaminaţi).
1730
S-au întors franciscanii, şi au reconstruit mănăstirea confiscată de la unitarieni.
Prima dată s-a construit un oratoriu din nuiele, apoi în 1749 o biserică zidită. Turnul a
fost realizat în anii 1880, cu refolosirea fundaţiilor şi zidurilor medievale.
La stânga este clădirea vechii primării a
orașului (pe locul unde în prezent se află
Biserica luterană).
La dreapta, biserica reformată cu vechiul
turn care avea 53 metri (era cu aproximativ
23 de metri mai înalt decât turnul actual) și
s-a prăbușit la cutremurul din 1838.

Secolul XVIII
1733
Sunt menţionaţi 2800 de locuitori în oraş, 568 de familii, dintre care 240 erau familii
de români, 170 de maghiari, 100 de saşi, 50 de greci şi 8 de ţigani.
1738
Epidemia de ciumă. Se înregistrează 156 de morți și 67 contaminați.
1750
Este consemnată existența a 474 gospodării.
1752-1754
Au fost colonizate 144 de persoane din Austria.
1757 – 1758
Au fost colonizate 222 de persoane din Austria.
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1784
Răscoala lui Horea, Cloşca și Crişan s-a manifestat în ţinutul Orăştiei.
Orăştia este ridicată la rangul de oraş. Szasz-Varos (Broos, Brostadt, Saxopolis,
villa Sancti Ambrosii, Orischtgie)
1786
Cenzorii au numărat 3190 de locuitori în Orăştie.
În secolul al XVIII-lea, oraşul a traversat o perioada lungă de pace şi de stabilitate
economică. În acest secol s-a format trama stradală actuală a oraşului istoric, şi oraşul
s-a împărţit în Oraşul de Sus (zona bisericii-cetate) şi Oraşul de Jos. Tot în acest secol
se formează parcelarul actual al zonei istorice, şi sunt construite cIădirile, care în secolul
următor se vor transforma în palate burgheze şi în case de raport. Aceste clădiri sunt cu
planul în formă de U sau L, cu faţada principală la frontul stradal al parcelei şi cu intrarea
principală pentru căruţe, prin gang, în axa de mijloc a faţadei. Se remarcă separarea
socială între cele două laturi ale pieţei centrale: pe latura nordică se ridică case cu două
sau mai multe niveluri, construite de cei cu posibilităţi financiare mai ridicate, în timp ce
pe latura sudică găsim case parter. Fronturile au păstrat caracteristicile tipice localităţilor
săseşti din Transilvania, iar pe străzile lăturalnice clădirile sunt tratate mai simplu.
Stabilitatea economică a Orăştiei şi a Transilvaniei a fost bulversată de inflaţia care a
urmat războaielor napoleoniene de la începutui secolului XIX.
Arhitectura centrului istoric poartă amprenta stilurilor arhitecturale ale secolului al
XIX-lea: neoclasicismul, romantismul (stilul neogotic, neoromanic sau neorenascentist),
eclecticismul şi secesionismul. Din păcate această perioadă importantă din dezvoltarea
urbanistică şi arhitecturală a oraşului nu a preocupat specialiştii istorici, se cunosc doar
puţine date concrete despre arhitecţi, meşteri constructori sau comanditari. Totuşi este
evident că au fost construite sedii pentru administraţia locală, şcoli, spitale, asociaţii
civile sau instituţii comerciale şi bancare, respectiv au avut loc lucrări importante de
amenajarea domeniului public.
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Extras din Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 - 1773, pag. 200

1820-1823
Se construiește clădirea bisericii evanghelice luterane. Construcţia a început la 16
iulie 1820 şi a fost inaugurată la 29 septembrie 1823, turnul a fost construit mai târziu în
1841. Planul bisericii a fost făcut de preotul Joseph Leonhard.
1828
Un incendiu a devastat oraşul mistuind 127 de case împreună cu turnul bisericii
neunite. Aceste distrugeri au îngăduit trasarea de noi artere principale şi străzi.
1829
Oraşul este pomenit cu numele Ambrosiopolis.
1837
Oraşul este pomenit cu numele Brostadt.
1839
În urma unui cutremur s-a prăbuşit turnul medieval al bisericii reformate, care a fost
înlocuit cu unul nou între anii 1840-1843.
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1848
În timpul revoluţiei au avut loc evenimente importante lângă oraş, trupele
revoluţionare ale generalului Bem învingând în bătălia de la Orăştie pe comandantulgeneral austriac Pulchner, eliberând astfel pe moment Transilvania de sub dominaţia
imperială. În armata revoluţionară a luptat şi Ludovic Hauck, un maior de origine
austriacă, aghiotantul lui Bem dar şi comandantul trupelor din Orăştie, care după
înăbuşirea revoluţiei a fost executat de către autoritatea imperială sub acuzaţia de înaltă
trădare. După revoluţie Orăştie va deveni sediul prefecturii militare a zonei.
A fost reconstruită şi clădirea gimnaziului reformat, lucrările fiind terminate chiar în
anul 1848.
1853
Transilvania a fost reorganizată din punct de vedere administrativ-teritorial,
scaunele săseşti şi secuieşti, respectiv alte formaţiuni teritoriale fiind desfiinţate şi
organizate în comitate. Orăştie a fost arondată comitatului Alba.
1854
Orăştie a avut 4207 locuitori
1857
Orăştie a avut aproape 5100 de locuitori, dintre care 2400 români, 1800 maghiari,
900 germani.
1860
Prin decretul imperial nr. 7943/587 din 1860, Orăştia este ridicată de la rangul de
târg la cel de oraş.
1861
Institutul de educaţie publică a fost sprijinit de contele Kocsárd Kun, care a făcut
mari donaţii în 1861 şi în 1884 colegiului. Ulterior, în 1901 colegiul de mare prestigiu a
preluat numele binefăcătorului său. Tot în cursul secolului XIX au primit clădiri moderne
alte instituţii de învătărnânt: Şcoala de Fete, Şcoala Gimnazială Evanghelică şi Şcoala
Populară Greco-orientală.
1864
A luat ființă la Orăştie Fabrica de spirt "Friedrich Schuleri". Fabrica a funcţionat
până în 1948, când a fost naţionalizată.
1867
A fost edificată sinagoga de pe lângă biserica cetate. Tot de atunci datează
locuinţa rabinului şi hahamului.
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1868
La 9 decembrie 1868 a trecut prin Orăştie primul tren de marfă, compus din 25 de
vagoane tractate de locomotiva "Săvârşin"; iar la 22 decembrie 1868 a trecut primul tren
de persoane intitulat "Radna", cu care s-a inaugurat linia ferată Arad - Alba Iulia.
1869
A fost înfiinţată prima bancă, în 1948 a fost naţionalizată.
1870
Proprietar al farmaciei oraşului era Friedrich von Steinburg.
1873
Epidemie de holeră în Orăştie şi împrejurimi.
1877
Populatia oraşului a crescut la peste 5600 de locuitori
1880
A fost zidită o nouă navă la biserica mănăstirească, cea catolică din aceea vreme.
Au fost numărate 1086 de case şi 5451 de locuitori.

Harta orașului și a împrejurimilor la sfârșitul sec. XIX
Cea de-a treia ridicare topografică austriacă
(Franzisco-Josephinische Landesaufnahme)

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

24

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Trama stradală şi parcelarul în 1880
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1882
Sunt atestate funcţionarea tipografiilor şi librăriilor "Franz Schäesser" şi "Carl
Furhman".
1883
În acest an Casina Română de la Orăştie se va constitui sub denumirea de
"Societatea de lectură a inteligenței române de la Orăştie şi jur".
Meseriasi
Comercianti
Aurari
Berari
Butnari
Cismari
Cordoneri
Compactori
Cojocari
Curelari
Croitori
Cutitari
Caldarari
Caramidari
Fauri
Funari
Fotografi
Friseri
Hotelieri
Lemnari, mesteri de case
Lakerieri, vopsitori de trasuri
Macelari
Mesari, dulgheri
Morari
Olari fini
Orologieri
Organisti
Pictori
Palarieri
Peptinari
Pàndiari
Puscasi
Pitari

1848
străini

1883
străini

români
2
1
11
13
11
24
15
13
4
1
10
4
1
1
9
19
3
12
15
1
-

4
2
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1
4
116
27
2
20
9
17
2
15
3
6
2
1
3
4
3
2
2
15
6
5
2
3
1
12
2
15
3
-

români
5
4
2
3
1
30
1
2
2
1
3
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Rotari
Sticlari
Strafari, zugravitori de case
Timari
Talpari
Urloeri
Zidari
Fabrici
Total

10
1
3
8
194

33
39

4
2
3
7
2
8
8
389

4
20
30
108

1889
Începe electrificarea oraşului. Rudolf Kaess a cuplat de motorul cu abur a morii
sale un generator de curent de 80 KW. Consumul lunar era la început de 900 KW pentru
180 de abonaţi. Din anul 1912 “uzina electrică” trece în administrarea primăriei care a
dotat uzina cu două motoare Diesel şi a extins reţeaua de cabluri la 10 km.
Este înființată Fabrica de cărămidă şi sticlă "Friedrich Wagner".
1890
ASTRA sau "Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român", societate cu scopuri culturale din anul 1861, îşi înfiinţează
Despărţământul IX Orăştie, la 14 decembrie 1890.
1891
Se înființează tipografia "Minerva", prima tipografie românească din oraş.
1897
Se înființează "Reuniunea economică din Orăştie" cu cele 2 secţii ale sale:
"Reuniunea Industriaşilor" şi "Reuniunea agricultorilor".
1898
Este consemnată în "Registrul firmelor individuale" şi Fabrica de cărămidă "Robert
Fraenk".
1899
S-a înființat "Reuniunea meseriaşilor".
1900
S-a inaugurat iluminatul electric stradal. Oraşul avea o populație de 6238 locuitori.
La 27 septembrie, Magistratul orăşenesc publică un ordin, prin care se cere ca în
termen de doi ani "fronturile caselor către stradă sau drum, cu şanţurile necesare să nu
mai fie îngrădite cu garduri, nici către stradă, nici către drum". De asemenea la casele
care au îngrădituri, proprietarii lor sunt obligaţi să le îndepărteze, în decurs de 10 ani.
Intrau în această operaţiune de sistematizare casele de pe următoarele străzi: „Piața
Mare, Piața Şcolii, Piaţa Magistratului, Strada Târgului, Între Târguri, Strada Dealului,
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Strada Bisericii, Strada Poştei Vechi, Strada Apei, Strada Vântului, Drumul ţării”
(Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara).
1905
S-a amenajat noul cimitir.
1906
S-au amplasat, în faţa colegiului refaţadizat, busturile lui Kocsárd Kun şi Géza Kun,
patronii institutului de învăţământ (actualmente în biserica reformată).
1908
Endre Faragó - în vârstă de 22 de ani - vine la Orăştie, unde se căsătoreşte cu
Frederica Graffius - fiica lui Josef Graffius - care îi lasă mai departe farmacia "La Leul de
Aur" din strada Regina Maria nr. 8.
1909
La 15 iulie Aurel Vlaicu execută un zbor cu planorul "Vlaicu 1909", pe dealul
Bemilor din apropierea Orăştiei, tractat de o căruță cu doi cai. La 4 august 1912 Aurel
Vlaicu zboară pe ruta Orăştie-Binţinţi-Orăştie (decolează şi aterizează pe Dealul Mic).
1911
S-a dat în folosinţă reţeaua de telefoane Deva - Orăştie.
1918
După unirea Transilvaniei cu România au apărut noi asociaţii culturale şi bancare
româneşti, au fost editate ziare şi au fost fondate instituţii de învăţământ noi. În aspectul
dezvoItării urbanistice remarcăm în primele decenii ale secolului XX apariţia stilului
modernist şi al celui neobizantin, mai ales la clădirile tip vilă burgheză.
1919
Liceul "Aurel Vlaicu" şi-a început activitatea la 15 iulie 1919, în primul an şcolar
1919-1920, cu 14 profesori şi 410 elevi.
A fost înfiinţat Regimentul 92 Infanterie.
1922
Pe locul unde e astăzi fabrica "Favior" (fostă "Vidra"), se deschide un atelier de
blănărie şi cojocărie care va ajunge în două decenii o fabrică cu peste 300 de muncitori.
1923
S-a înființat fabrica de ghete şi bocanci "Ardealul", care dispunea de două ateliere,
având între 25 - 38 de lucrători calificaţi.
1926
Se ridică în Piaţa Maria statuia Regelui Ferdinand I (executată de sculptorul
Ionescu-Varo din Bucureşti).
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1929
Se înfiinţează Cooperativa "Digitalis" din iniţiativa farmacistului Endre Faragó şi a
profesorului Samoilă Ciumaşiu, cooperativă a cărui scop era cultivarea, colectarea,
prelucrarea şi valorificarea plantelor medicinale din care se extrăgeau diferite preparate
farmaceutice. În 1956 cooperativa îşi schimbă denumirea şi devine Întreprinderea de
Plante Medicinale, pentru ca mai apoi să devină PLAFAR.
1936
S-a depus piatra de temelie a bisericii ortodoxe din centru, Sf. Mihail şi Gavril,
proiectată de arhitectul George Cristinel din Bucureşti. Biserica a fost sfinţită destul de
târziu, doar în anul 1945.
1938
Orăştie - Comună urbană, sediu de plasă în judeţul Hunedoara, situată în
apropierea Mureşului, la 260 m deasupra nivelului mării şi la 21 km de Deva, 186 km de
Timişoara, 368 km de Bucureşti. Staţie C.F. pe linia Teiuş-Arad.
6.763 locuitori.
1 fabrică de blănuri, 1 de săpun, 1 de spirt, 1 de încălţăminte, 1 uscătorie modernă
de plante medicinale, 1 moară sistematică, 1 atelier pentru industria casnică
naţională.
Comerţ intens de animale, cereale, produse animale, lemne, cărbuni din lemn,
fructe, struguri şi vin.
«Ardeleana», institut de credit şi economii, «Dacia», Institut de credit şi economii,
Banca Populară Orăştiană, «Vorschusverein», Institut de credit şi economii, Casa
de păstrare, Institut de credit şi economii.
Liceul de băieţi «Aurel Vlaicu», Gimnaziul de fete «Despina Doamna», 5 şcoli
primare, 2 grădini de copii, 1 şcoală industrială.
Despărţământul «Astra», Casina Română, 3 societăţi de lectură, 4 coruri, 1 club
sportiv, 1 soc. de vânătoare, Filiala soc. de turism «Carpatina», 1 cinematograf.
1 biserică ortodoxă, 1 greco-catolică, 1 sinagogă.
Mânăstirea ordinului Sf. Francisc.
Protopopiat ortodox, protopopiat greco-catolic.
Primărie, Pretură, Percepţie, Oficiu P.T.T., Oficiu telefonic, Ocol silvic, Judecătorie
mixtă.
Sfat negustoresc, Asociaţia pensionarilor, a meseriaşilor români, Reuniunea
eonomică, Sucursala reuniunii economice săseşti din Sibiu.
Spital izolator, infirmerie, Dispensar de stat.
Crucea Roşie, Casa Asigurărilor Sociale, (serviciu medical), Orfelinat confesional
reformat, Căminul de bătrâni (comunal).
Reuniunea femeilor române, Reuniunea femeilor ortodoxe, Reuniunea femeilor
evanghelico-luthetane, Reuniunea femeilor reformate, romano-catolice, grecocatolice, şi diferite reuniuni pentru înmormântări.
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Judeţul Hunedoara, conform Enciclopediei României 1938
(lucrare elaborată sub conducerea prof. Dimitrie Gusti)
Sursa: romaniainterbelica.memoria.ro/index.html
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1939
Se începe construcţia bisericii greco-catolice cu hramul Sf. Nicolae (azi biserica
ortodoxă - parohia III). Este o construcţie în stil bizantin; arhitect: Ilie Ciurdărescu;
sculptor Aurel Pop; pictor iconostas I. Niţulescu.
1940
La 21 noiembrie începe să funcţioneze spitalul din Orăştie. A fost înființat de Dr.
Dominic Stanca. Spitalul începe să funcţioneze, în clădirea fostului colegiu "Kun" din
centrul oraşului, cu 120 de paturi repartizate în 2 secţii: secţia boli interne cu 60 de
paturi sub conducerea medicului primar director Dr. Dominic Stanca şi secţia chirurgie
cu 60 de paturi condusă de medicul primar Dr. Ioan Bârcă.
1941
Populația totală a Orăştiei număra 9751 locuitori.
1948
La 11 iunie are loc naționalizarea următoarelor: Banca "Ardeleana", Fabrica
“Astra", Fabrica de cărămidă și țiglă a lui Wegener, Cooperativa "Digitalis", Fabrica de
încălţăminte "Ardealul", "Blănăria Secheli" ("Fabrica Vidra"). Instaurarea regimului
comunist a însemnat şi închiderea organizaţiilor culturale care nu aparţineau statului.
Populaţia totală a Orăştiei număra 8817 locuitori.
1952
S-a înfiinţat muzeul de etnografie, fiind un punct de atracţie turistică.
Se înfiinţează "Centrul de radioficare Orăştie" cu 1600 de abonaţi.
1954
Se construiește stadionul "Dacia" cu teren de fotbal, tribună cu peste 1000 de
locuri, pistă de atletism, popicărie, vestiare, baie pentru sportivi.
1958
A luat fiinţă "Autobaza Orăştie" cu un parc de 11 autobuze ce deserveau la început
6 trasee.
Numărul locuitorilor a crescut artificial, prin înfiinţarea de noi intreprinderi
industriale şi s-au construit cartiere noi de blocuri. Un aspect demn de menţionat este
faptul că, Dr. Petru Groza, primul ministru al guvernului după instaurarea comunismului
în România, a fost elevul colegiului reformat din Orăştie. Noile proiecte urbanistice nu au
ocolit nici centrul istoric al oraşului, piaţa centrală a fost reamenajată prin realizarea unui
parc pietonal deschis, înconjurat de drumuri carosabile. Au fost ridicate blocuri chiar şi în
centrul istoric în imediata vecinătate a bisericii cetate. Aspectul general al patrimoniului
arhitectural, cu o istorie aproape milenară, a suferit, nu numai datorită politicii de
sistematizare cu intenţie vădită de a şterge trecutul, dar şi din lipsa de fonduri, respectiv
a specialiştilor pentru întreţinerea adecvată a fondului construit.
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1974
Orăştie sărbătorește 750 de ani de la prima atestare documentară. Este dezvelită
lucrarea sculpturală "PALIA", autor este sculptorul orăştian Nicolae Adam. Tot atunci
sunt dezvelite busturile: Decebal, Aurel Vlaicu, Petru Groza.
Harta militară 1978
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1990
O etapă aparte, mai puţin analizată până în prezent este etapa de dezvoltare de
după 1990. Analiza unor documentaţii elaborate (tip PUZ şi PUD) arată un interes
preponderent pentru lotizări în vederea realizării de locuinţe individuale sau colective cu
puţine niveluri şi, după caz, implanturi de industrii sau obiective comerciale.
Ariile de implantare se află mai cu seamă către exteriorul intravilanului, ceea ce,
din fericire nu conduce la compromiterea centrului istoric şi a zonelor existente,
omogene morfologic. Tendinţa de extindere a oraşului impune însă, un control riguros
prin noul Plan Urbanistic General pentru a evita o desfăşurare nesusţinută de
infrastructuri şi cu implicaţii asupra cadrului natural valoros.
1995
Oraşul Orăştie a fost ridicat la rangul de municipiu (legea nr. 11 din 18.01.1995).
2001
18 august - a fost dezvelit primul monument închinat regelui dac Burebista, realizat
de o echipă condusă de sculptorul Ion Bolborea.
2002
27 iunie – municipiul Orăştie primeşte "Diploma Consiliului Europei".
13 octombrie - inaugurarea Ansamblului de artă ambientală "Izvorul de aur al
dacilor", lucrare realizată de sculptorul Nicolae Adam.
Denumirile anterioare
Numele românesc
Numele unguresc
Oroşteiu
Szász-Város
Orăştie
Szászváros

Numele german
Broos
Brosz

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Numele latin
Saxopolis

33

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI
Relieful
Aşezat în partea estică a judeţului Hunedoara, municipiul Orăştie este situat la
contactul dintre lunca Mureşului şi Dealurile Orăştie, la confluenţa dintre valea Orăştie şi
Sibişelului.
Altitudinea minimă este 208 m, în partea nordică, iar cea maximă de 280 m, pe
Dealul Holumbului.
Relieful are un aspect deluros pe circa 1/3 din suprafaţă, iar restul de 2/3 este o
asociere de câmpuri şi şesuri aluviale dispuse în terase. Partea cea mai înaltă este spre
sud şi constituie o prelungire a culmilor piemontane ce coboară din munţii Sureanului
(Carpaţii Meridionali), remarcându-se la sud-vest dealul Holumbului, iar la sud-est
dealurile Pemilor şi Romosului (343 m). Partea cea mai joasă este o lunca largă de 2-5
km, cu 6-7 nivele de terase, de-a lungul Mureşului. Spre nord, de partea cealaltă a
Culoarului, se ridică Munţii Metaliferi din Carpaţii Occidentali.
Municipiul Orăştie este străbătut de două cursuri de apă principale: Orăştie şi
afluentul său Sibişelul. Acestora li se adaugă Canalul Morii ce provine din râul Orăştie şi
se varsă apoi tot în acesta. Toate vin dinspre sud, urmând a se vărsa în Mureş la 2 km
Nord de Orăştie.
Morfologia
Diversitatea trăsăturilor formelor de relief şi configuraţia reţelei de văi din cuprinsul
culoarului constituie rezultatul unui proces evolutiv îndelungat şi complex, în funcţie de
nivelul de bază reprezentat de Mureş, în condiţii climatice şi tectonice distincte.
Aspectele morfologice sunt imprimate în principal prin caracteristicile complexelor
litologice din badenian, sarmaţian şi pliocen, factorii externi efectuând o modelare
diferenţială în corelaţie cu componenţa litologică a substratului (pietrişuri grosiere,
nisipuri, argile, marne, nivele de calcare, gresii, cinerite).
Morfologia este variată, de la forme de eroziune selectivă aparţinând reliefului
fluvial, la forme aparţinând reliefului structural.
Complexul interfluviilor se înscriu unei suprafeţe piemontane încadrată de cotele
400-500 m. Această suprafaţă, cu caracter poligenetic, dezvoltată în trepte, dintre care
se diferenţiază trei trepte principale, grefate pe o suprafaţă mai veche (rămasă sub
formă de martori erozionali) a fost descompusă într-o serie largă de înterfluvii şi martori
reziduali izolaţi.
Complexul geomorfologic de vale este cel mai reprezentativ pentru zona studiată,
fiind format dintr-o succesiune de terase.
Cea mai extinsă este terasa T2 (18-22 m), mai puţin T3 (30-40 m). T1 (3-6 m) se
întâlneşte numai pe mici porţiuni.
Terasele medii se prezintă numai sub formă de fragmente.
Dintre procesele geomorfologice se manifestă tasarea.
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Lunca Mureşului, dezvoltată mai mult pe stânga, are o lăţime variabilă, cuprinsă
între 0,5 şi 6 km.
Relieful este uşor ondulat, energia este redusă, microrelieful negativ este alcătuit
din albii părăsite, depresiuni de tasare şi de contact, iar cel pozitiv, din popine.
Apa freatică este situată aproape de suprafaţă (1,5 - 4 m) cu băltiri ce necesită
lucrări de desecare.
Lunca Orăştiei lată de 0,5-1,0 km, se interpune în lunca Mureşului printr-un con de
dejecţie, observabil pe teren, cu aluviuni recente.
Complexul versanţilor, ca unitate de racord, se caracterizează printr-o
morfodinamică complexă activă materializată prin ravenaţie, torenţialitate şi alunecări de
teren.
Procesele morfodinamice actuale
Dintre aceste procese în zona studiată se întâlnesc eroziunea de suprafaţă,
eroziunea lineară, eroziune în mal, alunecările de teren, agradări ale luncilor.
Eroziunea se manifestă în gradele de apreciere obişnuită de la slabă la moderată.
Nivelul slab şi moderat de eroziune este caracteristic frunţilor de terasă, şi
versanţilor sub păşuni. Podurile teraselor nu sunt afectate de eroziune.
Alunecările de teren, stabilizate sau în curs de stabilizare, afectează versanţii cu
expoziţie nordică şi estică, mai umezi. Reactivarea proceselor morfodinamice actuale se
datorează în principal factorului antropic, ca urmare a unui păstorit excesiv dar şi a
intervenţiilor în profilul versanţilor.
Faciesurile geomorfologice (geomorfofaciesurile)
Din punct de vedere analitic toate suprafeţele geomorfologice din zonă pot fi
reduse la trei mari tipuri: suprafeţele superioare (interfluviale), versanţii şi luncile – aşanumita triadă geomorfologică, în cadrul căreia se desfaşoară anumite tipuri specifice de
procese.
Se pot evidenţia, de asemenea, elementele ce constituie carcasa geomorfologică:
liniile talvegurilor;
liniile modificărilor de pantă (concave sau convexe);
liniile interfluviilor;
structura litologică etc.
În urma studiilor efectuate pe teren au rezultat următoarele tipuri de
geomorfofaciesuri simple sau compuse.
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Aluviuni actuale ºi subactuale
Depozite coluviale (alunecãri de teren)
Depozite fluviale ale teraselor joase (pietriºuri ºi nisipuri)
Depozite fluviale ale teraselor medii (pietriºuri ºi nisipuri)
Depozite fluviale ale teraselor superioare (pietriºuri ºi nisipuri)
Depozite fluviale ale teraselor - nedivizat (pietriºuri ºi nisipuri)
Depozite proluviale (conuri de dejecþie)
Depozite deluviale
Depozite deluvio-eluviale (argile brun-gãlbui cu blocuri de eruptiv)
Depozite deluviale (argile ºi pietriºuri)
Travertin
Pietriºuri, gresii, nisipuri, marne, argile
Argile, argile tufacee, tufuri, nisipuri
Calcare organogene, gresii, tufuri, conglomerate
Calcare, gresii, marne, tufuri, nisipuri ºi pietriºuri
Nisipuri, pietriºuri, argile cu Spiratella
Nisipuri grosiere, pietriºuri, argile, lentile de gipsuri
Tufuri
Pietriºuri, conglomerate, gresii ºi argile roºcate
Brecii, conglomerate, gresii, argile ceniºii ºi violacee
Stratele de Bozeº (fliº grezos marnos)
Stratele de Bobâlna (conglomerate, gresii)
Stratele de Fornãdia (microconglomerate, gresii, marne)
Stratele de Deva (conglomerate, gresii masive, marne)
Stratele de Chergheº (gresii marnoase cu gasteropode ºi amoniþi)
Stratele de Cãbeºti (ºisturi argiloase negre, olistolite de bazalt jurasice)
Seria de Padeº, complexul de Banpotoc (filite ºi ºisturi sericitoase ºi sericito-cloritoase)
Seria de Padeº, formaþiunea de Leºnic (metavulcanitele de Braniºtea)
Seria de Padeº, complexul ºisturilor de Bobâlna, orizontul superior (filite ºi ºisturi sericitoase, cuarþoase, filite ºi ºisturi sericito-cloritoase)
Seria de Padeº, complexul ºisturilor de Bobâlna, orizontul inferior (ºisturi ºi filite sericitoase ºi sericito-cloritoase)
Seria de Padeº, complexul calcarelor de Rapolt, orizontul de Valea Tãmaºului (filite sericitoase)
Seria de Padeº, complexul calcarelor de Rapolt, orizontul de Valea Tãmaºului (calcare masive de Rapolt)
Seria de Padeº, formaþiunea dolomitelor de Hunedoara-Luncani (dolomite)
Seria de Padeº, formaþiunea dolomitelor de Hunedoara-Luncani (ºisturi sericito-cloritoase, ºisturi cuarþoase sericito-cloritoase)
Seria de Padeº neorizontatã (ºisturi sericito-cloritoase)
Roci metaeruptive, carbonifer inferioare (metariolite)
Roci metaeruptive, carbonifer inferioare (metagabrouri)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega, membru Tomeºti (ºisturi sericito-cloritoase)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega, membru Tomeºti (ºisturi verzi tufogene)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega, (calcarele de Groºi)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega, (ºisturi sericito-cloritoase)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega (dolomitele de Nandru)
Seria de Ghelari în facies nordic, formaþiunea de Bega (calcarele de Nandru)
Seria de Ghelari în facies sudic, formaþiunea ºisturilor verzi de Ruºchiþa-Alun (ºisturi sericito-cloritoase)
Seria de Ghelari în facies sudic, formaþiunea ºisturilor verzi de Ruºchiþa-Alun (calcare)
Seria de Bãtrâna (alternanþã de ºisturi sericito-grafitoase ºi sericito-cloritoase cu intercalaþii de cuarþite negre)
Seria mezometamorficã de Drãgãºani, faciesul ºisturilor verzi cu granaþi (filite, ºisturi sericito-cloritoase)
Seria mezometamorficã de Drãgãºani, faciesul ºisturilor verzi cu granaþi (calcare)
Seria mezometamorficã de Sebeº-Lotru, faciesul amfibolitelor cu clorit (micaºisturi, paragnaise)
Seria mezometamorficã de Sebeº-Lotru, faciesul amfibolitelor cu granaþi (micaºisturi, paragnaisuri)
Seria mezometamorficã de Sebeº-Lotru, faciesul amfibolitelor cu granaþi (amfibolite)
Faciesul de Gosau (conglomerate, gresii, marne, argile)
Roci magmatice (andezite, andezite cuarþifere pirocsenice cu pseudobrokit - tip Uroiu, corp înrãdãcinat)
Roci magmatice (andezite cuarþifere amfobolice tip Borza - corpuri înrãdãcinate)
Roci magmatice (andezite cuarþifere amfibolice cu biotit - tip Pârâul Bãilor)
Produse asociate (brecii)
Roci magmatice (andezite amfibolice tip Serghediu - corpuri subvulcanice)
Roci magmatice (andezite cuarþifere amfibolice tip Nocet - corpuri subvulcanice)
Halde de steril
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PLANªA 4. Tipuri de formaþiuni geologice dupã condiþiile geotehnice
din Culoarul Mureºului, sectorul Sebeº-Deva
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PLANªA 5. Nivelele de organizare a spaþiului ºi treptele hipsometrice
din Culoarul Mureºului, sectorul Sebeº-Deva
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PLANªA 10. Faciesurile geomorfologice
din Culoarul Mureºului, sectorul Sebeº-Deva
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S#

S
#

S#

Gelmar

Cigmãu
Boiu
S#

Banpotoc

SÃLIªTEA

Aurel Vlaicu

#Y

DEVA

Bobâlna

Vaidei

S#

S#

CÂRJINÞI

#S

#
·

S#

S#

TURDAª

S
#

SIMERIA

Sântandrei

Archia

Popeºti

S#

Cristur

S#

Almaºu Mic

S#

S#

S# Cutin

Nandru

S# Dumbrava

S#

Josani

S#
S# Valea Nandrului

PEªTIªU MIC

#S

S#

Mãgura

#Y

S#

S#

S#

Cucuiuº

S#

S#

Strei-Sãcel

S#

#
·CÃLAN

Hãºdat

S#

S#

S#

S#

S#

S#

Ocoliºu Mic

S#

Chitid

Bãþãlar

S#

Costeºti

S#

S#

Ocoliºu Mare

S#

BOªOROD

S
#

Vâlceluþa
Vâlcele

Mãceu

S#

S#

S#

S
#

Ludeºtii de Jos

Ohaba Streiului

Strei

Ruºi

Izvoarele

S#

S#

ORÃªTIOARA DE SUS

S#

S#

Cinciº-Cerna

Sibiºel

S#

Streisângeorgiu

S#

S#

S#

Bucium
Grid

Nãdaºtea de Jos
Nãdaºtea de Sus

Poieni

Valea Sângeorgiului

Sâncrai

S#

S#

S#

Cãlanul

Boº

Orãºtioara de Jos

Dâncu Mare

S#

S
#

S#

Dâncu Mic

Sântãmãria de Piatrã

HUNEDOARA

S#

S#

BERIU
Sereca

Batiz

Rãcãºtia

Romoºel

Tãmãºasa

S#

S#

S#

Lacul Teliuc

S#

S# Petreni

S#

#·

Jeledinþi

S#

Mânerãu

CUGIR

Cãstãu

S
#

S#

S
#

Peºtiºu Mare

Turmaº
#
MÃRTINEªTI S

Totia

BÃCIA

S
#

Spini

S#

Tâmpa

S#

ROMOS

ORÃªTIE

S#
Râpaº

S#

Bârcea Micã

#Y

Simeria Veche

Bârcea Mare

S#

S#

Pricaz

Sântuhalm

S#

S#

Bobaia

S#

Bretea Streiului
BRETEA ROMÂNÃ

S#

S
#

Silvaºu de Jos
Silvaºu de Sus

S#

S#

S# Vâlcele Bune

Plopi

S#

Gânþaga

S#

Covragiu

S#

Bercu
Subcetate

S#

S#

Bucium-Orlea

Balomir

S#

S#

LEGENDA

S#

S
#

S#

S
#

S#

RAPOLTU MARE

Uroi

S#

PIANU DE SUS

S#

Folt

S#

Cãrpiniº
Sãuleºti

S#

Piºchinþi

S# Rapolþel

S#

Sãliºtea-Deal

Vinerea

Chimindia

Almaºu Sec

S#

SEBEª

Balomiru de Câmp
ªIBOT

S
#

5

0

5

10 km

Terase fluviatile superioare (T8) modelate pe roci dure
Terase fluviatile superioare (T8) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile superioare (T8) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile superioare (T7) modelate pe roci dure
Terase fluviatile superioare (T7) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile superioare (T7) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile superioare (T6) modelate pe roci dure
Terase fluviatile superioare (T6) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile superioare (T6) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile medii (T5) modelate pe roci dure
Terase fluviatile medii (T5) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile medii (T5) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile medii (T4) modelate pe roci dure
Terase fluviatile medii (T4) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile medii (T4) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci dure
Terase fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci friabile
Terase fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci dure
Terase fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci plastice
Terase fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci friabile
Terase de luncã (T1) modelate pe roci dure
Terase de luncã (T1) modelate pe roci plastice
Terase de luncã (T1) modelate pe roci friabile
Frunþi de terase modelate pe roci plastice
Frunþi de terase modelate pe roci friabile
Lunci acumulative ale râurilor principale
Lunci acumulativ-proluviale ale râurilor secundare din zona montanã
Lunci acumulativ-proluviale ale râurilor secundare din aria depresionarã
Vale adâncitã
Vale de contact morfologic
Vale "moartã"
Formaþiuni proluviale grosiere (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie medie (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie finã (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluvio-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie grosierã
Formaþiuni proluvio-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie medie
Formaþiuni proluvio-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie finã
Belciuge
Popine
Microdepresiuni înmlãºtinite
Gavane de tasare
Albii majore
Ostroave
Eroziune în mal
Albia minorã
Cuvete lacustre
Vâlcele sculptate în roci dure
Vâlcele sculptate în roci plastice
Vâlcele sculptate în roci friabile
Vãiugi grefate pe roci dure
Vãiugi grefate pe roci plastice
Vãiugi grefate pe roci friabile
Torenþi sculptaþi în roci dure
Torenþi sculptaþi în roci plastice
Torenþi sculptaþi în roci friabile
Ogaºe sculptate în roci dure
Ogaºe sculptate în roci plastice
Ogaºe sculptate în roci friabile
Ravene sculptate în roci dure
Ravene sculptate în roci plastice
Ravene sculptate în roci friabile
Halde de steril
Excavaþiuni în albie ºi cariere

Limita culoarului
Limita de judeþ
Limita unitãþilor administrative
de rang local
Unitãþi lacustre
Drum naþional
Cale feratã
Tip localitate
Municipiu
#· Oraº
#S Centru de comunã
Sat
#
Tip facies geomorfologic
Suprafaþa de nivelare montanã medie (600-650 m)
Suprafaþa de nivelare montanã joasã (Munþii ªureanu, 700-750 m)
Suprafaþa de nivelare montanã joasã (Suprafaþa Deva, 400-500 m)
Suprafaþa de nivelare Secaº (treapta joasã, 400-430 m)
Suprafaþa piemontanã înaltã grefatã pe roci friabile
Suprafaþa piemontanã înaltã grefatã pe roci plastice
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 400-420 m grefatã pe roci plastice
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 400-420 m grefatã pe roci freabile
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 440-450 m grefatã pe roci plastice
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 440-450 m grefatã pe roci friabile
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 470-500 m grefatã pe roci dure
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 470-500 m grefatã pe roci plastice
Suprafaþa piemontanã joasã, treapta 470-500 m grefatã pe roci friabile
Înºeuãri modelate pe roci dure
Înºeuãri modelate pe roci plastice
Suprafeþe erozio-structurale
Gâlme modelate pe roci dure
Gâlme modelate pe roci plastice
Gâlme modelate pe roci friabile
Umeri sculpto-structurali grefaþi pe roci dure
Umeri sculpto-structurali grefaþi pe roci plastice
Umeri sculpto-structurali grefaþi pe roci friabile
Segmente superioare slab înclinate ale versanþilor grefate pe roci dure
Segmente superioare slab înclinate ale versanþilor grefate pe roci plastice
Segmente superioare slab înclinate ale versanþilor grefate pe roci friabile
Versanþi deluviali modelaþi pe roci dure
Versanþi deluviali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluviali modelaþi pe roci friabile
Versanþi deluvio-tranziþionali modelaþi pe roci dure
Versanþi deluvio-tranziþionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluvio-tranziþionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi deluvio-defluxionali modelaþi pe roci dure
Versanþi deluvio-defluxionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluvio-defluxionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi deluvio-coluviali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluvio-coluviali modelaþi pe roci friabile
Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi destrucþio-periglaciari modelaþi pe roci dure
Versanþi cu procese complexe (erozio-coluvial)
Versanþi cu procese complexe (coluvio-erozional)
Versanþi cu procese complexe (coluvio-defluxionali)
Versanþi cu procese complexe (coluvio-defluxionali modelaþi pe roci friabile)
Rupturi morfo-structurale (denudaþionale)
Versanþi distrucþio-acumulativi
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci dure
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci plastice
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci friabile
Terase ºi terasete erozionale (tip soclu) modelate pe roci plastice
Terase ºi terasete erozionale (tip soclu) modelate pe roci friabile
Glacisuri erozionale modelate pe roci dure
Glacisuri erozionale modelate pe roci plastice
Glacisuri erozionale modelate pe roci friabile
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S#

S# Stãuni
S# Valea lui Mihai
Pãrãul lui Mihai
Valea Vinþului S#
S#
S#
Valea Goblii
S#
S#
Câmpu Goblii
Vurpãr
S#
Mereteu
VINÞU DE JOS

S
#

S#
Acmariu

S# Bãcãinþi

#· GEOAGIU

Bãlata
S#

#S

HÃRÃU

S
#

Banpotoc
S#
S#
Chimindia

#Y

CÂRJINÞI

#S

Popeºti
S#

S#
Cutin

Sântuhalm
S#
Sântandrei
S#

Archia
S#

Cristur
S#

Almaºu Mic
S#

Sãuleºti
S#

Nandru
S#

Dumbrava

PEªTIªU MIC

Josani
S#

#S

S#
Valea Nandrului

Rapolþel

S#

Totia
S#

#Y

S#

S#

Ruºi
S#

Ocoliºu Mare
S#

Ohaba Streiului

Silvaºu de Jos
S#

S
#

S#

Orãºtioara de Jos
S#

Poieni
S#

Sibiºel
S#

Cucuiuº
S#

Tip facies geomorfologic

Terasele fluviatile superioare (T8) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile superioare (T8) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile superioare (T8) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile superioare (T7) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile superioare (T7) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile superioare (T7) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile superioare (T6) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile superioare (T6) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile superioare (T6) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile medii (T5) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile medii (T5) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile medii (T5) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile medii (T4) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile medii (T4) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile medii (T4) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile inferioare( T3) modelate pe roci friabile
Terasele fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci dure
Terasele fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci plastice
Terasele fluviatile inferioare( T2) modelate pe roci friabile
Terasele de luncã (T1) modelate pe roci dure
Terasele de luncã (T1) modelate pe roci plastice
Terasele de luncã (T1) modelate pe roci friabile
Luncile acumulative ale râurilor principale
Luncile acumulativ-proluviale ale râurilor secundare din zona montanã
Luncile acumulativ-proluviale ale râurilor secundare din aria depresionarã
Vãi "moarte"
Formaþiuni proluviale grosiere (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie medie (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie finã (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie grosierã
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie medie
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie finã
Popine

Ludeºtii de Jos
S#

Bobaia
S#

Bretea Streiului
BRETEA ROMÂNÃ
S#
S#
Vâlcele Bune

S
#

Plopi
S#
Covragiu
S#

Subcetate
S#

Gânþaga
S#

Bercu
S#
BuciumOrlea
S#

Balomir
S#
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Limita culoarului
Limita de judeþ
Limita unitãþilor administrative
de rang local
Unitãþi lacustre
Drum naþional
Drum judeþean
Cale feratã

Municipiu
Oraº
#S Centru de comunã
#
Sat

Costeºti
S#
BOªOROD

Mãceu
S#

Izvoarele
S#

#Y#
·

S
#

Bãþãlar
S#

#·

LEGENDA

Romoºel
S#

ORÃªTIOARA DE SUS

Ocoliºu Mic
S#

Chitid
S#

Vâlceluþa
S#
S# Vâlcele

CUGIR

Bucium
S#

Streisângeorgiu

S# Strei

S
#

Tip localitate

S# Valea Sângeorgiului
Grid
S#

S#

S
#

S BERIU
#
Sereca

Dâncu Mic
S#
Dâncu Mare
S#

Strei-Sãcel
S#

Cinciº-Cerna

Silvaºu de Sus
S#

Tãmãºasa
S#

Cãlanul
S#

Nãdaºtea de Jos
S#
Nãdaºtea de Sus
S#

PIANU DE SUS

Vinerea
S#

ROMOS

Cãstãu
S#

S
#

Mãgura
S#

#
· CÃLAN

Hãºdat
S#

Lacul Teliuc

Turmaº
MÃRTINEªTI S#

S# Sântãmãria de Piatrã
Sâncrai
S#

Boº
S#

Sãliºtea-Deal
S#

Vaidei
S#

#YORÃªTIE

Petreni
S#

HUNEDOARA

Pianu de Jos
S#

Tãrtãria
S#

S
#

Spini

Jeledinþi
S#

S# Batiz
Rãcãºtia
S#

S#

S# Râpaº

S
#

#Y

TURDAª

S#Tâmpa

Peºtiºu Mare
S#

SEBEª

SÃLIªTEA

Piºchinþi
S#

S
#
S#
Simeria Veche

Bârcea Micã
S#

Lancrãm
S#

Perteºti
S#

Aurel Vlaicu
S#

Pricaz
S#

#
·

Bârcea Mare
S#

Balomiru de Câmp
S#

S
#

Folt
S#

S
#

SIMERIA

Mânerãu
S#

S#

Bobâlna
S#

RAPOLTU MARE

Uroi
S#

BÃCIA

S#

ªIBOT

Gelmar
S#

Cigmãu
S#

S#
Boiu

S#
Cãrpiniº

DEVA

Almaºu Sec
S#

Sãrãcsãu

S# Homorod

Bârsãu
S#
ªOIMUª

S#

S
#

S#
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S
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#S
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Cutin
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Archia
S#

Cristur
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Almaºu Mic
S#
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Nandru
S#

Dumbrava

PEªTIªU MIC

Josani
S#

#S

S#
Valea Nandrului
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S#

S#Tâmpa

Bârcea Micã
S#

Totia
S#

S
#

Peºtiºu Mare
S#

#Y

Sâncrai
S#

S#

Ruºi
S#

Ocoliºu Mare
S#

Ohaba Streiului

Silvaºu de Jos
S#

Romoºel
S#

S BERIU
#

Orãºtioara de Jos
S#

S
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Subcetate
S#

Poieni
S#

Sibiºel
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Ludeºtii de Jos
S#
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S#

Gânþaga
S#

Bercu
S#
BuciumOrlea
S#

Balomir
S#
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0

#Y#·

Municipiu
Oraº
Centru de comunã
Sat

Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi deluvio-erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci dure
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci plastice
Versanþi destrucþio-erozionali modelaþi pe roci friabile
Versanþi cu procese complexe (erozio-coluvial)
Versanþi cu procese complexe (coluvio-erozional)
Rupturi morfo-structurale (denudaþionale)
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci dure
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci plastice
Versanþi deluvio-acumulativi pe roci friabile
Vãi adâncite
Formaþiuni proluviale grosiere (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie medie (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluviale cu compoziþie finã (conuri de dejecþie)
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie grosierã
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie medie
Formaþiuni proluvial-coluviale (glacesuri acumulative) cu compoziþie finã
Gavane de tasare
Eroziune în mal
Torenþi sculptaþi în roci dure
Torenþi sculptaþi în roci plastice
Torenþi sculptaþi în roci friabile
Ogaºe sculptate în roci dure
Ogaºe sculptate în roci plastice
Ogaºe sculptate în roci friabile
Ravene sculptate în roci dure
Ravene sculptate în roci plastice
Ravene sculptate în roci friabile
Halde de steril
Excavaþiuni în albie ºi cariere

Cucuiuº
S#

S
#

Covragiu
S#

Tip localitate

#

Bretea Streiului
BRETEA ROMÂNÃ
S#
S#
Vâlcele Bune
Plopi
S#

#·

Limita culoarului
Limita de judeþ
Limita unitãþilor administrative
de rang local
Unitãþi lacustre
Drum naþional
Drum judeþean
Cale feratã

Tip facies geomorfologic

Costeºti
S#
BOªOROD

S
#

#S

S
#

Bãþãlar
S#

Mãceu
S#

CUGIR

ORÃªTIOARA DE SUS

Ocoliºu Mic
S#

Chitid
S#

Vâlceluþa
S#
S# Vâlcele

S
#

Bucium
S#

Streisângeorgiu

S# Strei

Sereca
S#

S# Valea Sângeorgiului
Grid
S#

S#

Cinciº-Cerna

Izvoarele
S#

Dâncu Mare
S#

Strei-Sãcel
S#

Nãdaºtea de Jos
S#
Nãdaºtea de Sus
S#

Silvaºu de Sus
S#

Tãmãºasa
S#

Cãlanul
S#

PIANU DE SUS

LEGENDA

ROMOS

ORÃªTIE

Cãstãu
S#

S
#

Mãgura
S#

#
· CÃLAN

Hãºdat
S#

S#

#Y

Dâncu Mic
S#
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Solurile
Teritoriul studiat cuprinde o gamă variată de tipuri, subtipuri şi varietăţi de soluri,
explicabile prin diversitatea spaţio-temporală a factorilor pedogenetici naturali din culoar,
la care se adaugă, în perioada istorică, şi factorul antropic.
Cuvertura edafică zonală, conformă cu condiţiile bioclimatice regionale, este
formată din soluri aparţinând clasei luvisolurilor şi subordonat cambisolurilor.
Cernisolurile propriu-zise, considerate a fi relicte din subboreal, deţin suprafeţe mai
extinse numai pe terasele medii ale Mureşului, în partea de est a teritoriului
administrativ. Suprafeţe apreciabile sunt deţinute de categoria solurilor azonale şi
intrazonale: hidrisolurile şi solurile neevoluate (antrisolurile şi aluvisolurile). Pe suprafeţe
restrânse se întâlnesc vertisoluri.
Pedogeografic teritoriul se încadrează la Regiunea transilvană, Domeniul
cambisolurilor şi luvisolurilor, Districtul Dealurilor Orăştiei (Geografia României., vol. I,
1983).
Luvisolurile predomină în partea de sud a teritoriului administrativ (Piemontul
Orăştiei), Sunt soluri relativ vechi şi s-au dezvoltat iniţial sub păduri de cvercinee (în
anumite cazuri observându-se şi o evoluţie poligenetică a lor), în condiţii de drenaj
natural bun sau moderat şi cu apă freatică, de regulă la peste 5 m adâncime. Climatul
relativ umed a favorizat spălarea sărurilor din profilul solului şi debazificarea accentuată
a materialului mineral. Bioacumularea este relativ slabă şi se limitează la nivelul
orizontului A (o variaţie aparte o reprezintă preluvisolurile cu orizont B melanic, evoluate
probabil din faeziomuri stagnic-argice). Odată cu accentuarea diferenţierii texturale pe
profil, apar frecvent procese stagnice. Solurile din această clasă au un potenţial de
fertilitate moderat spre slab.
Tipurile cele mai bine reprezentate sunt preluvisolurile, luvisolurile tipice, şi
luvisolurile albice.
Preluvisolurile tipice (Elti) Ao-Bt-C şi Cca şi luvisolurile tipice (LVti) Ao-El-Bt-C, sunt
formate pe luturi, argile şi marne pe versanţi cu diferite expoziţii din cadrul piemonturilor,
apar însă şi pe depozite de terase vechi, bogate în componente bazice. De obicei,
formează catene cu alte tipuri.
Pe profil, diferenţierea texturală se accentuază de la preluvisoluri la luvisolurile
tipice. În mod normal, în orizontul A0 preluvisolurile au un conţinut mijlociu de humus (23 %), reacţie slab acidă-neutră (pH 6-7) şi gradul de saturaţie în baze ridicat (V > 80 %).
La luvisolurile tipice conţinutul de humus este mai scăzut (în jur de 2 %), reacţia moderat
acidă, iar gradul de saturaţie în baze poate să coboare până la 50 %. În agricultură
aceste soluri sunt folosite pentru culturi de cereale dar, mai ales, pentru păşuni, în multe
cazuri prezentându-se terasate prin lucrări agricole mai vechi. Din cadrul preluvisolurilor
se mai întâlnesc subtipul molic (Am-Bt-C sau Cca) , dezvoltat sub păşunile secundare, şi
stagnic (Ao-Btw-Bt-C). Din cadrul luvisolurilor pe lângă cele tipice, foarte frecvent se
întâlneşte subtipul stagnic (Ao-Elw-Btw-C şi Ao-Elw-BtW-C).
Luvisolurile albice (LVab) ocupă suprafeţele superioare mai plane, inclusiv ale
ultimei terase, din cadrul piemonturilor. Se caracterizează printr-un profil bine diferenţiat
textural şi prin prezenţa orizontului Ea de acumulare reziduală a silicei. Luvisolurile
albice au o reacţie puternic acidă (pH 4,5-5,5) şi complexul absorbtiv puternic
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debazificat (V = 25- 50 %). Sunt foarte slab aprovizionate cu substanţe nutritive.
Acestea conţin cca. 2 % humus de calitate inferioară (alcătuit în special din acizi fulvici)
şi foarte puţin fosfor total (0,03-0,06 % P). Conţin de asemenea, aluminiu şi mangan
mobil, uneori în concentraţii toxice pentru plante. Luvisolurile albice prezintă frecvent
fenomene de pseudogleizare, formând subtipul stagnic (LVab-st) (Ao-Eaw-Btw-C, Aow-EawBtW- Btw-C).
Cambisolurile. Sunt de asemenea soluri zonale, relativ slab evoluate, formate în
condiţii de drenaj natural foarte bun, cu excepţia celor dezvoltate pe depozitele fluviale
recente din zona Simeria frecvent gleizate. Sunt caracteristice reliefului relativ recent
sau celui întinerit. Din această clasă în regiunea studiată se întâlnesc numai
eutricambisolurile. Acestea se dezvoltă pe un material parental bogat în calciu şi alte
elemente bazice, în principal pe luturi, marne, depozite de terasă, în asociaţie cu alte
tipuri de soluri. Datorită conţinutului ridicat în elemente bazice a materialului parental şi a
drenajului extern bun, debazificarea este slabă, fenomen ce împiedică migrarea
coloizilor şi diferenţierea texturală pe profil. Au un orizont Ao gros de cca. 20 cm iar
profilul tipic al solului este Ao-Bv-C. În afară de sutipul caracteristic (Ecti), frecvent se
întâlneşte cel stagnic (Ecst) (Aow-Bvw-Bv-C). Acesta conţine 2-4 % humus (uneori peste
10-12 %), alcătuit în mare parte din acizi huminici. Solurile sunt moderat aprovizionate
cu substanţe nutritive. Au o fertilitate bună, nu numai pentru păduri, ci şi pentru plantele
cultivate.
Cernisolurile. Considerate a fi soluri zonale, acestea sunt reprezentate prin
cernoziomuri cambice (CZcb) (Am-Bv-C), cernoziomuri argice (CZar) (Am-Bt-C) şi
faeziomuri tipice (FZti) (Am-A/C-C). Ele au un caracter în parte relictar, în parte
secundar, determinat de modificările survenite în covorul vegetal în perioada istorică. Se
întâlnesc pe terasele joase şi medii ale Mureşului. Au o fertilitate naturală bună şi sunt
utilizate intens în agricultură.
Faeziomurile stagnic-argice (Amw-BvwG-Bv-C; Amw-BvwG-CGo), se asociază, în
general, cu faeziomurile tipice şi erodosoluri, ocupând jumătatea inferioară a pantelor şi
versanţii cu alunecări de teren stabilizate. Sunt formate pe materiale parentale provenite
din marne, marne argiloase şi argile marnoase frecvent remaniate. Se caracterizează
prin exces de umiditate provenit din precipitaţii sau din izvoare de coastă. Din acest
motiv orizonturile superioare sunt pseudogleizate (Amw, Bvw), solul prezentând în acelaşi
timp şi fenomene de gleizare (BvwG, CGo), datorită pânzei de apă freatică temporară
formată la mică adâncime. Solul are un profil bine dezvoltat. Orizontul Amw are grosimea
medie de 30-50 cm, este bine structurat, foarte bogat în humus de tip mull calcic (4-10
%), cu textură luto-argiloasă şi argiloasă, nediferenţiată pe profil. Solul are reacţie slab
acidă (pH 5,7-6,8), este moderat saturat cu baze (V = 70-90 %). Faeziomurile argice
stagnice sunt umede o mare parte din an, slab aerate, compacte.
Hidrisolurile ocupă areale disjunctive, fiind prezente de obicei în locurile cu exces
temporar sau prelungit de umezeală, fenomenul de supraumiditate rezultând din condiţii
locale de ordin hidrogeologic, litologic, geomorfologic şi pedologic.
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Gleesolurile eutrice ocupă suprafeţe răzleţe în luncile Mureşului, Streiului şi o bună
parte din glacisurile acumulative din zona Orăştiei. Prezintă de obicei un orizont Ao,
uneori Am, urmat de AGo şi Gr. Textura mijlocie până la fină, nu este diferenţiată pe
profil. Gleesolurile conţin în medie 2-3 % humus, au reacţie moderat acidă (pH 5,0-5,6),
sunt compacte, excesiv de umede şi cu regim aerohidric defectuos.
Stagnisolurile tipice se întâlnesc total răzleţ, ele fiind semnalate în zona Beriu pe
un relief relativ plan microdepresionar, cu materiale parentale cu textură fină, argiloasă,
greu permeabile. De obicei, se constituie ca şi subtipuri ale altor tipuri de soluri. Conţin
în jur de 2 % humus, sunt slab acide (pH 5,2-6,4), moderat debazificate (V = 60-80 %),
şi au o fertilitate scăzută, mai ales datorită regimului aerohidric necorespunzător. Profilul
morfologic tipic este Aow-AoW-BW-C.
Solurile neevoluate. În lunca Mureşului şi a Orăştiei se dezvoltă aluvisolurile
molice şi aluvisolurile entice (aluviuni), ultimele mai ales în albia majoră a Orăştiei.
Aceste soluri tinere apar în cea mai mare parte pe depozite aluviale nisipoase sau fin
mâloase. În funcţie de nivelul apelor freatice pot apărea ca soluri aluviale gleizate în
diferite stadii, uneori având şi un caracter amfigleic. Au o fertilitate foarte diferită, dar
predomină solurile cu o fertilitate ridicată, intens utilizate agricol.
Procesele pedogenetice şi pedodestructive actuale. Procesele naturale sau
preponderent naturale de solificare, specifice în prezent zonei sunt bioacumularea,
argiloiluvierea şi carbonatoiluvierea, argilizarea, gleizarea şi pseudogleizarea,
acumularea reziduală de CaCO3, procesele vertice, cele de salinizare şi eroziunea
naturală. În mare parte aceste procese sunt coordonate direct sau indirect de factorul
uman.
Argiloiluvierea este variat de activă, crescând de la cernoziomurile argiloiluviale la
solurile brune argiloiluviale şi la luvisoluri, fiind favorizată de natura humusului (mai mult
sau mai puţin acid). Este influenţată şi de precipitaţiile acide, de sărăcirea progresivă în
cationi bazici, precum şi de natura materialului parental.
Argilizarea se realizează în solurile brune argiloiluviale în care abundenţa în acizi
humici nesaturaţi, sărăcirea în cationi bazici şi umiditatea temporară ridicată înlesnesc
degradarea silicaţilor primari şi formarea unui orizont B cambic.
Pseudogleizarea este legată de prezenţa temporară a apei stagnante în sol,
cauzată de formele negative sau aşezate (tasate) ale reliefului şi de textura fină a
orizontului B, ori a materialului parental. Iluvierea argilei favorizează accentuarea
pseudogleizării.
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Fig. 1. Tipurile de soluri din lunca Mureşului (după S. Jakab, 1995):
I.
Aluvisoluri: ASen2 – aluvisoluri entice; ASeu1 – aluvisoluri eutrice; ASgc3 –
aluvisoluri gleice; Asco – aluvisoluri coluvice.
II.
Hidrisoluri: Gsmo2 – gleiosoluri molice; Gsmo-ml3 – gleiosoluri molicemlăştinoase.
III. Nigrisoluri: CZgc1 – cernoziomuri gleice; Fzar – faeziomuri argilice.
IV. Cambisoluri: Ecti – eutricambisoluri tipice.
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Sursa: www.icpa.ro/comune_vulnerabile
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Tipuri de sol

Cod

Textura

Cernoziomuri cambice tipice
Luvisoluri albice planice-pseudogleizate,
melanice
Luvisoluri albice pseudogleizate
Soluri aluviale (inclusiv protosoluri
aluviale) frecvent gleizate
Soluri aluviale (inclusiv protosoluri
aluviale)
Soluri brune argiloiluviale molice (inclusiv
slab luvice)
Soluri brune argiloiluviale pseudogleizate
si soluri brune luvice pseudogleizate
Soluri brune argiloiluviale si soluri brune
luvice
Soluri brune argiloiluviale tipice (inclusiv
slab luvice)
Soluri brune luvice pseudogleizate,
melanice
Soluri brune luvice pseudogleizate,
melanice
Soluri brune luvice pseudogleizate,
oligobazice si/sau holoacide si luvisoluri
albice pseudogleizate oligobazice si/sau
holoacide
Soluri brune luvice pseudogleizate,
oligobazice si/sau holoacide
Soluri cernoziomoide argiloiluviale
Soluri cernoziomoide cambice
Soluri gleice, pe depozite fluviatile si
fluvio-lacustre recente
Soluri negre clinohidromorfe si erodisoluri

55
249

Lutoargiloasa-argiloasa
Lutonisipoasa-lutoasa

250
459

Lutonisipoasa-lutoasa
Textura variata

457

Textura variata

5,48

176

Lutoargiloasa

0,13

191

Lutoargiloasa

3,22

183

Lutonisipoasa-lutoasa

1,03

172

Lutoargiloasa

0,77

209

Lutoargiloasa

7,57

209

Lutonisipoasa-lutoasa

1,93

241

Lutonisipoasa-lutoasa

5,25

208

Lutoasa..lutoargiloasa

3,19

115
109
375

Lutoargiloasa..argiloasa
Lutoargiloasa
Lutoargiloasa..argiloasa

385

Lutoargiloasa
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% din
total UAT
1,05
11,76
4,14
28,44

14,02
4,22
0,80
7,00
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2.2.2. Reţeaua hidrografică
Utilizarea multiplă alături de sporirea continuă a necesarului de apă impune o
cunoaştere cât mai amplă a resurselor hidrice de care dispune fiecare spaţiu geografic,
cu atât mai mult cu cât regularizarea cursurilor de apă, desecarea unor sectoare cu
exces de umiditate, captarea şi valorificarea unor izvoare aduce modificări complexe
atât în structura cât şi în organizarea spaţiului respectiv.
Resursele de apă din Culoarul Mijlociu al Mureşului sunt formate din reţeaua de
râuri (permanente sau temporare), izvoare şi din ape freatice şi de adâncime.

Sursa: www.icpa.ro/comune_vulnerabile

Pe teritoriul
următoarele:
Cursuri
hidrografice
Râul Mureş
Râul Orăştie
Râul Sibişel
Pârâul Lipoviţa
Pârâul Râncarului

municipiului Orăştie sunt bonitate ca şi cursuri hidrografice
Afluent
de stânga al râului Tisa
de stânga al râului Mureş
de dreapta al râului Orăştie
de dreapta al râului Sibişel
de stânga al pârâului Lipoviţa

Ordin
hidrografic
III
IV
V
VI.
VII

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Cod
cadastral
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necadastral
necadastral
50

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

51

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Apele de suprafaţă
Reţeaua hidrografică din Culoarului Mureşului este dezvoltată asimetric datorită
poziţiei asimetrice spaţiale a văii Mureşului în cadrul culoarului.
Principalul curs hidrografic al culoarului este Mureşul, acesta având rangul
hidrografic de ordinul III. Acesta se dezvoltă pe aliniamentul celor mai mici altitudini ale
Culoarului Mureşului, pe direcţie generală est-vest determinată de dezvoltarea pe acest
aliniament a faliei tectonice majore sud-transilvane. Dezvoltarea în cadrul Culoarului
Mureş a unităţilor xenotipe de tip măguri vulcanice (cazul Măguri Uroiului) a determinat o
împingere a cursului spre sud, astfel că valea Mureşului între Alba Iulia şi Turdaş are o
direcţie NE-SV, iar între Turdaş şi Deva direcţia de curgere se schimbă cu 90 0, acesta
fiind SE-NV.
Mureşul are o lungime în cadrul culoarului de cca. 92 km, o pantă medie de 0,43
m/km şi un coeficient mediu de sinuozitate (raportul dintre lungimea în linie dreaptă şi
lungimea reală a cursului) de 1,43. Acestă pantă şi acest coeficient de sinuozitate
confirmă faptul că Mureşul în cadrul culoarului se încadrează în sectorul mijlociu al
bazinului care are ca specificitate un coeficient mediu de meandrare şi o pantă mică de
curgere. Sectoarele de meandrare puternică din zona Mereteu, Acmariu, Ghelmar,
Turdaş, Orăştie se datorează existenţei unor intersecţii de falii tectonice în aceste
sectoare ce au determinat coborâri locale ale fundamentului şi formarea unor suprafeţe
cu pante foarte mici de curgere. Aceste arii locale de subsidenţă s-au organizat în
„atractori” locali pentru reţeaua hidrografică, definind în acest fel direcţia de curgere a
râurilor.
Lăţimea Mureşului este cuprinsă între 50-200 m, acesta constituindu-se într-o
adevărată barieră hidrografică (barieră în direcţionarea fluxurilor de substanţă) în
organizarea spaţiului geografic al Culoarului Mureşului. În cadrul văii se dezvoltă
sectoare cu meandrare puternică şi erodare intensă a malului convex, respectiv
sectoare lineare unde se observă depuneri de sedimente şi dezvoltare de insule.
Pe flancul sudic al culoarului, cursurile hidrografice se dezvoltă integral în cadrul
acestuia (cursuri autohtone) cu excepţia Secaşului, Sebeşului, Pianului, Cugirului,
Orăştiei, Streiului şi Cernei care au dezvoltată partea superioară a cursului în zona
montană sudică şi reprezintă cursuri alohtone.
Cursurile alohtone sunt prezente în cadrul culoarului numai cu segmentul inferior;
acestea sunt afluenţi de stânga ai Mureşului de ordinul hidrografic IV, V, VI şi VII.
Orăştia drenează versantul sudic al Munţilor Orăştiei, implicit Piemontul Orăştiei şi
este afluent de stânga de ordinul IV al Mureşului. Acesta se dezvoltă în cadrul culoarului
pe direcţie sud-nord, pe o lungime de 25,8 km. Are un coeficient de sinuozitate de 1,11
şi o pantă medie a cursului de 7,17 m/km. Cursul primeşte numeroşi afluenţi de stânga
şi dreapta de ordinul hidrografic V şi VI ce drenează Piemontul Orăştiei, dintre aceştea
remarcându-se Sibişelul. Panta mare a Orăştiei pune în evidenţă faptul că râul se află
într-un plin proces de adâncire în formaţiunile sedimentare ale piemontului cu acelaşi
nume.
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Caracteristici hidrice ale organizării geosistemului hidrografic din Culoarul
Mureşului
Expresia cantitativă a modului de organizare a geosistemului hidrografic din cadrul
unui spaţiu îl reprezintă debitul, regimul scurgerii şi repartiţia scurgerii. În raport de
aceste trei elemente hidrice se structurează şi celelalte componente geosistemice ale
unui spaţiu, acestea fiind purtătorul de informaţie cu privire la starea geosistemului
hidrografic. Astfel, debitul determină configuraţia albiei iar debitele maxime limitează
valorificarea permanentă a unor teritorii din vecinătatea cursului hidrografic sau impune
migrarea unor tipuri de folosinţe pe teritorii mai puţin afectate de debite mari. Repartiţia
regimului de scurgere determină ajustarea timpilor fazaţi de funcţionare a altor
componente geosistemice respectiv favorizează valorificarea temporală a unor spaţii
situate în zona inundabilă în perioada apelor mici.
Din analiza bilanţului hidrologic al bazinului Mureşului, se pun în evidenţă zone cu
bilanţuri hidrice variate acesta fiind determinată de marea diversitate de organizare a
geosistemului morfologic. Ariile cu circuit intens al apei se întâlnesc în unităţile montane
periferice iar cele cu circulaţie lentă în ariile depresionare centrale.
Culoarul Mureşului se încadrează la cea de-a două formă de circulaţie a apei,
aspect pus în evidenţă şi de configuraţia respectiv modul de organizare a geosistemului
hidrografic din culoar. Acesta contribuie într-o mică măsură la creşterea debitului
cursurilor de apă ce îl tranzitează datorită faptului că receptorii hidrografici (segmentul
superior al bazinului care este specializat în receptarea precipitaţiilor) se află amplasaţi
în zona montană periferică. De asemenea, cantităţile de precipitaţii ce cad în culoar sunt
mici în raport cu valorile din ariile montane, la care se adaugă valori ridicate ale
evapotranspiraţiei (530-550 mm în aria estică a culoarului afectată de procese de tip
föhn şi scade la valori de sub 500 mm în rest) (tabel 1).
Pe fondul scăderii cantităţilor de precipitaţii ce cad în culoar de la vest la est şi a
creşterii evapotranspiraţiei pe aceiaşi direcţie scurgerea hidrică înregistrează o creştere
la nivelul culoarului de la est la vest.
Repartiţia scurgerii hidrice în timpul anului oglindeşte în mare măsură influenţa
reliefului, stabilitatea stratului de zăpadă, durata şi intensitatea de topire a acesteia,
cantitatea de precipitaţii lichide căzute în cadrul bazinelor. Astfel, în cadrul Culoarului
Mureşului se pune în evidenţă un regim complex de scurgere format din cel de tip
pericarpatic transilvan specific sectoarelor de râu dezvoltate în aria depresionară
combinat cu cel carpatic meridional specific segmentelor superioare de râu ce curg
dinspre Carpaţii Meridionali.
Postul
Supr. H med
Q0
X0
hidro
(km2)
(m)
(m3/s)
(mm)
Mureş Alba Iulia
17848
636
93,0
715
Mureş Brănişca
24274
665
142,0
730
Tabel 1. Bilanţul hidrologic şi debitele medii ale Mureşului
(după I. Ujvári, P. Gălan, 1972).
Râul
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Y0
(mm)
164
184

Z0
(mm)
551
546

U0
(mm)
49
58
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Regimul pericarpatic transilvan se caracterizează prin ape mari de scurtă durată
nivopluviale în luna martie şi cu viituri mai ales în perioada mai-iulie. Alimentarea este
de tip pluvial, iar în perioada rece a anului, de tip pluvio-nival pentru o perioadă scurtă
de timp.
Regimul carpatic meridional este specific părţii superioare a râurilor alohtone
(Sebeş, Cugir, Orăştie, Strei, Cerna) ce curg pe stânga Mureşului în cadrul culoarului.
Acesta se caracterizează prin ape mari de primăvară-vară iar frecvenţa viiturilor în
perioada rece a anului se reduce la 25-30 % pe fondul unei alimentări pluviale
moderate. Scurgerea minimă în cazul ambelor tipuri de regim se produce toamna.

Fig. 1. Scurgerea medie lunară hidrică a principalelor râuri din Culoarul Mureşului.
În cadrul culoarului propriu-zis regimul de scurgere hidric este unul complex
rezultat din combinarea celor două tipuri de regimuri amintite anterior. Cel mai bine se
pune în evidenţă acest aspect în cazul Mureşului, care întruchipează toate regimurile
hidrice specifice spaţiilor pe care le tranzitează. Acesta înregistrază ape mari de
primăvară când se scurg cca. 20 % din volumul anual după care volumul scurs scade
treptat spre lunile de toamnă când se înregistrează minimul scurgerii cu valori de 2-3 %.
Din iulie şi până în noiembrie se instalează seceta hidrologică iar frecvenţa viiturilor de
toamnă este de 30-45 %. Iarna datorită unor încălziri bruşte ale aerului, asociate cu
mişcările de tip föhn de pe flancul răsăritean al Apusenilor se pot produce viituri
catastrofale de origine nivo-pluvială.
Din analiza scurgerii hidrografice a râurilor la nivelul Culoarului Mureşului, se
deduce că acesta este afectat de ape mari în perioada de primăvară, maximul
înregistrându-se în luna aprilie şi scade treptat spre lunile de toamnă când se instalează
seceta hidrologică. Astfel, lunile de primăvară (intervalul martie-mai) sunt cele mai
vulnerabile în ceea ce priveşte impactul apelor de suprafaţă asupra organizării
celorlaltor componente geosistemice. Cele mai afectate, din acest punct de vedere, sunt
componentele antropice (componentele geosistemice naturale s-au adaptat la influenţa
volumelor mari de apă prin adoptarea diferitor strategii: migrarea în arii mai puţin
expuse, valorificarea ariilor inundabile de către componente rezistente la factorul hidric
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etc.) care prin nesocotirea potenţialului distructiv al apelor mari au avut de suferit
material de pe urma inundaţiilor. Aceasta a determinat la rândul său adaptări specifice
ale componentelor antropice din cadrul culoarului (migrarea vetrelor de aşezări, sisteme
hidrotehnice de îndiguire a sectoarelor de vale inundabile etc) în vederea integrării
organizatorice a acestui aspect al realităţii geografice.
Scurgerea şi debitele medii ale reţelei hidrice din cadrul culoarului scot în
evidenţă faptul că în afară de Mureş (118 m3/s) care are un debit de cel puţin cinci ori
mai mare decât cel de-al doilea râu ca importanţă al culoarului (Streiul 24 m 3/s),
celelalte râuri au debite medii anuale mici şi foarte mici, 3-5 m3/s. Afluenţii de ordinul VI,
VII şi VIII au în majoritatea cazurilor debite sub 1 m3/s.
Scurgerea şi debitele maxime ale râurilor din cadrul culoarului se produc în
perioada caldă a anului determinate de viiturile provenite din ploi sau cele din asocierea
topirilor bruşte ale stratului de zăpadă cu ploi de lungă durată de origine advectivă.
Datorită caracterului tranzitiv al culoarului scurgerea maximă la nivelul bazinelor de
rang inferior se produce diferenţiat. De cele mai multe ori aportul de debit maxim este
realizat de către Mureş iar celelalte râuri au debite normale.
Valorile debitelor maxime cu diferite asigurări pun în evidenţă capacitatea mare de
recepţie şi de drenaj a bazinelor hidrografice din cadrul culoarului (tabel 2).
Debit maxim
Debit maxim
Debit maxim
Debit maxim
(m3/s) cu
(m3/s) cu
(m3/s) cu
(m3/s) cu
asigurare 1% asigurare 3% asigurare 5% asigurare 10%
Mureş Alba Iulia
1690
1330
1160
970
Mureş Brănişca
2010
1600
1300
1090
Tabel 2. Debitele şi scurgerea maximă a principalelor râuri din Culoarul Mureşului (după
I. Ujvári, P. Gălan, 1972).
Râul

Postul
hidro

Debitele maxime cu o asigurare de 1 % cu o frecvenţă de producere de 1 caz/100
ani, pot depăşi debitul mediu de cca. 10 ori, aceasta însemnând că sistemul hidrografic
al Mureşului ar trebuie să transporte un volum de apă specific a 10 cursuri de rangul
Mureşului. Aceste volume mari de apă se răsfrâng în mod catrastrofal asupra organizării
geosistemelor din cadrul Culoarului Mureşului, conform Principiului şocului catrastrofal.
Debitele catastrofale determină o remodelare radicală a componentelor
geosistemice sau lasă urme adânci în structura şi „memoria” organizatorică a
geosistemelor naturale şi antropice.
Debitul şi scurgerea minimă se produc de regulă în perioada rece (toamnă-iarnă)
a anului. Repartiţia teritorială a scurgerii minime cu asigurare de 95 % urmăreşte fidel
legile formării scurgerii. Conform Legii zonalităţii verticale a umidităţii, creşte şi valoarea
scurgerii minime aceasta fiind cuprinsă între 0,5-1,5 l/s/km2 în aria înaltă a culoarului şi
ajunge la 3-10 l/s/km2 în aria montană periferică. Secarea râurilor în cadrul culoarului
este specifică numai râurilor foarte mici, cu debite medii sub 0,01 m 3/s.
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Râul

Postul
hidro

Debit
minim
(m3/s)

Data
producerii

Debit
minim
(m3/s)

Mureş
Alba Iulia
7, 06
I. 1954
14,4
Mureş
Brănişca
20,80
I. 1954
21,40
Tabel 3. Scurgerea minimă a principalelor râuri din Culoarul
Gălan, 1972).

Debit
minim cu
Data
asigurare
producerii
de 95 %
(l/s km2)
IX. 1950
0,40
IX. 1950
0,86
Mureşului (după I. Ujvári, P.

Scurgerea solidă este reprezentată de către debite solide ridicate şi transportate
în special de cursul Mureşului, care în general tranzitează unitatea de culoar spre
sectorul terminal inferior al bazinului unde se sedimentează. Valorile cele mai mari ale
debitului solid se produc odată cu debitele maxime lichide în cursul anului acestea fiind
rezultatul procesului de eroziune al solului şi formaţiunilor geologice friabile.
Spaţial, valorile debitului solid cresc dinspre aria montană spre partea centrală şi
vestică a culoarului, unde se înregistrează şi cele mai mari valori. Acest aspect este pus
în evidenţă şi de întinsele arii ocupate cu nisipuri şi mâluri dezvoltate în lunca
principalelor râuri din cadrul culoarului care se impun în peisaj şi în bilanţul spaţial al
utilizării terenului (tabel 4).
Scurgerea
solidă specifică
r (t/ha/an)
Mureş Alba Iulia
97,9
44,5
455
0,79
Tabel 4. Scurgerea şi debitele solide medii pentu principalele râuri din Culoarul
Mureşului (după I. Ujvári, P. Gălan, 1972).
Râul

Postul

Debitul mediu
Q m3/s

Debitul solid
R (kg/s)

Turbiditatea
ρ (g/m3)

Apele freatice
Cunoaşterea caracteristicilor pe care apele freatice şi izvoarele le au este
necesară întrucât deţin rol important în alimentarea cu apă a gospodăriilor populaţiei, iar
în anumite condiţii locale determină menţinerea excesului de umiditate. În general
nivelul apelor freatice urmăreşte forma suprafeţei terenului suportând o serie de
modificări în funcţie de variaţia acestuia sau pe cale artificială prin efectuarea unor
lucrări de adâncime ori amenajarea de retenţii.
Diversitatea condiţiilor petrografice şi ale reliefului au permis formarea unor rezerve
de ape subterane, cu strate acvifere bogate şi de bună calitate, majoritatea utilizate prin
captări.
Lunca râului Mureş are stratul freatic aproape de suprafaţă, aflat în legătură directă
cu nivelul acestuia şi îndeplineşte rolul de regulator freatic: la cotă ridicată râul
alimentează stratul acvifer, iar la cotă scăzută drenează stratul acvifer.
Apa Mureşului şi Orăştiei infiltrată în depozitele groase ale teraselor, împreună cu
scurgerile de pe versanţi şi cu apa de ploaie din zona de piemont, asigură debite bogate
apelor freatice din arealul municipiului Orăştie, în parte utilizate ca apă potabilă în
fântâni. Din forajele efectuate în aceste zone, în diverşi ani şi perioade diferite ale
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anului, a rezultat că nivelul pânzei de apă freatică variază între 0,30 m şi 0,50 m, fiind
determinat de fluctuaţiile de nivel ale râului. În perioadele cu precipitaţii abundente, apa
freatică se ridică la suprafaţă în unele arii mai coborâte ale oraşuluii generând băltirea
sau formarea de terenuri umede.
Regimul orizontului freatic indică un maxim la sfârşitul iernii şi începutul primăverii,
legat de topirea zăpezilor, minimul apărând la sfârşitul verii şi începutul toamnei
(septembrie-octombrie), când evaporaţia este ridicată, iar cantitatea de precipitaţii
redusă. Acolo unde apa freatică ajunge la suprafaţă apar înmlăştiniri, soluri specifice
(hidromorfe), vegetaţie hidrofilă, impunând lucrări speciale de drenare şi îndiguire.
Ariile umede şi unităţile lacustre sunt slab reprezentate în cadrul culoarului
datorită inexistenţei condiţiilor de formare (forme negative de relief, lipsa sectoarelor
endoreice). Acestea sunt reprezentate doar de mici arii umede ocupate cu vegetaţie
specifică dezvoltate în lunca Mureşului şi sporadic în cadrul văii celorlaltor cursuri
hidrografice ale culoarului.
La nord de oraş se găseşte un mic lac natural tipic de luncă - Şumuştăul, alimentat
din pânza freatică şi înconjurat de vegetaţie hidrofilă, apreciat pentru agrement. La
ieşirea spre Sebeş (Est), în vecinătatea râului Orăştie, se găsesc două lacuri artificiale
destinate agrementului, înca neexploatate corespunzător, denumite de localnici
"Băltuţe".

-

Acumulări piscicole
Pescărie Orăştie (persoana fizică Părău Candin)
localitatea Orăştie pe râul Orăştie;
suprafaţa totală amenajată = 3,54 ha;
volum apă captat anual = 24000 mc;

2.2.3. Vegetaţia
Vegetaţia Culoarului Mureşului în sectorul analizat se încadrează în Regiunea
Holarctică, Subregiunea Euro-Siberiană, Provincia Est-Submediteraniană, Zona
nemorală, Subzona termonemorală, Etajul nemoral de dealuri submontane, Subetajele
gorunului şi fagului (Al. Bădărău, 2001).
Pe lângă vegetaţia zonală, alcătuită dintr-un complex divers de formaţiuni şi
asociaţii, aflate în concordanţă cu condiţiile fizico-geografice specifice, în perimetrul
studiat apar şi formaţiuni intrazonale sau azonale, localizate în condiţii environmentale
speciale.
Menţionăm, de asemenea faptul, că vegetaţia cu caracter primar a fost înlocuită, în
cea mai mare parte, de către formaţiuni secundare sau vegetaţie de origine antropică,
iar formaţiunile descrise sunt puternic contaminate şi fragmentate.
Din punct de vedere ecologic, în cadrul culoarului se întâlnesc formaţiuni herbacee
naturale de un spectru variat: asociaţii mezofile, mezohigrofile, higrofile şi hidrofile,
asociaţii forestiere naturale, aparţinând subzonei gârniţei, subetajului nemoral al
gorunului, fâşiei de tranziţie spre făgete şi subetajului făgetelor, precum şi formaţiuni
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intrazonale de zăvoi, vegetaţie arbusticolă ecotonală, vegetaţie sinantropă, alcătuită din
comunităţi ruderale şi segetale, culturi agricole, vegetaţie decorativ-exotică ale
grădinilor, parcurilor şi cimitirelor.
Pe baza datelor existente în literatura de specialitate au fost puse în evidenţă mai
multe asociaţii vegetale, în înţelesul dat de Şcoala fitogeografică central-europeană.
Vegetaţia naturală herbacee. Aceasta este alcătuită aproape în totalitate din
formaţiuni secundare, instalate în locul pădurilor defrişate în perioada istorică (din
subboreal până în prezent).
Asociaţiile mezoxerofile se continuă ca un set de cenoze cu caracter parţial primar,
parţial secundar, ocupând versanţii însoriţi şi semiînsoriţi mai puţin înclinaţi, zonele
interfluviale uscate, în mosaic cu fitocenozele de Festuca rupicola. Principalele asociaţii
întâlnite sunt: THYMO COMOSI – FESTUCETUM RUPI-COLAE (Csuros 1959 I. Pop şi
I. Hodişan 1985), CARICI HUMILIS – BRACHYPODETUM PINNATI (Soo 1942) şi
BRACHYPODIO PINNATI – FESTUCETUM RUPICOLAE (Mahr. 1965), edificate de
obsigă, (Brachypodium pinnatum), AGROSTIDETO – FESTUCETUM RUPICOLAE
(Csuros-Kaptalan 1962) care, împreună cu alte comunităţi la edificarea cărora participă
iarba vântului (Agrostis capillaris), prezintă o mare importanţă pentru comunităţile locale,
atât prin suprafaţa pe care o ocupă, cât şi prin calitatea pajiştilor, AGRORYRETUM
INTERMEDIAE (Dihoru 1971). Acestea se înfiripează ca pâlcuri cu extensiune variabilă
compacte şi sărace în specii în mijlocul celorlaltor asociaţii.
Asociaţiile mezofile sunt predominant de origine secundară, rezultând în urma
defrişărilor pădurilor din zonă, ce au avut loc atât în trecut, când s-au efectuat
predominant pentru extinderea terenurilor cultivate şi păşunilor, cât şi în prezent,
predominant pentru material lemnos. Formaţiunile dominante sunt cele edificate de
păiuş cu iarba vântului, AGROSTIO TENUIS – FESTUCETUM RUPICOLAE (M.
Csuros-Kaptalan 1956).
În afara de acestea se mai pot semnala câteva asociaţii mezofile spre
mezoxerofile, precum INULO ENSIFOLIAE – PEUCEDANETUM CERNARIAE
(Kozlowska 1925), TRIFOLIO – AGRIMONIETUM (Th. Muller 1961) şi STACHYO –
MELAMPYRETUM BIHARIENSIS (Coldea şi Pop 1992).
Asociaţiile herbacee mezohigrofile şi higrofile. Se întâlnesc în lunca Mureşului şi a
Orăştiei, în areale cu stratul freatic aproape de suprafaţă, în zonele fontinale şi în
arealele microdepresionare, pe soluri gleizate, gleice, pseudogleizate şi pseudogleice.
Principalele asociaţii mezohigrofile sunt: ARRENATHERETUM ELATIORIS (Br.-Bl.
1977 Scherrer 1925 Soo 1969) cu subass.: Hocetosum Csuros, Trisetosuum
flavescentis (Horv. 1930), Festucetosum rupicolae (sulcatae) (Egglei 1958),
MOLINIETUM COERULAE (All. 1922 W. Koch 1926), POETUM TRIVIALIS (Soo 1940),
SCIRPETUM SYLVATICI (Raiski 1931 Schwick 1944). Pe soluri grele cu apa freatică
aproape de suprafaţă apare ass. AGROSTETUM ALBAE (Ujvarosi 1941). În urma
păşunatului, datorită plasticităţii solului, ele se degradează şi se ruderalizează foarte
uşor. În cea mai mare parte au origine secundară.
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Vegetaţia higrofilă de talie mare cuprinde stufărişurile şi păpurişurile, bine
reprezentate pe lângă cursurile de apă. Aici se includ fitocenozele de stuf,
PHRAGMITETUM VULGARIS (Soo 1927) şi SCIRPO–PHRAGMITETUM (W. Koch
1926) cu subass. Phragmitetosum (Soo 1957), păpurişurile, TYPHAETUM LATIFOLIAE
(Lang 1973), T. ANGUSTIFOLIAE (All 1922 Ping 1953), la care se adaugă alte
fitocenoze edificate de ierburi şi rogozuri înalte: GLYCERIETUM FLUITANTIS (Eggler
1933) ce se dezvoltă pe terenurile inundate periodic şi cu băltiri de mai lungă durată, G.
AQUATICAE (MAXIMAE) (Hueck 1931), frecventă pe aluviunile recente, G.
VESICARIAE (Chouard 1924), în locurile joase ale luncii Mureşului şi Orăştiei, unde apa
freatică se găseşte la suprafaţă aproape tot timpul anului, OENANTHETUM
AQUATICAE (Soo 1927 Eggler 1933), în zonele mlăştinoase eutrofe din lunca
Mureşului, Sebeşului, CARICETUM VESICARIAE (Br.-Bl. Denis 1926 Zolyomi 1931), C.
ACUTIFORMIS (Suer 1937), C. GRACILIS (Almquist 1929 Tx. 1937), C. VULPINAE
(Soo 1927), asociaţie ce realizează trecerea spre pajiştile umede de luncă, cenozele
instalându-se pe terenuri cu tendinţă de uscare, CALAMAGROSTIETUM
PSEUDOPHRAGMITIS (Kopecky 1968), pe prundişurile din albia Streiuluii,
SPARGANIETUM ERECTI (Roll 1938), EQUISETETUM FLUVIATILIS (Steffen 1931),
ELEOCHARITETUM PALUSTRIS (Schennikow 1919 Soo 1933), CARICI FLAVAE –
ERIOPHORETUM LATIFOLII (Soo 1944).
Vegetaţia forestieră naturală. Larg răspândite în trecut, pădurile ocupă
actualmente numai 27 % din teritoriul studiat, retrăgându-se în zonele interfluviale.
Tendinţa de regres a pădurilor este dată în ultimul timp mai mult de lipsa preocupărilor
de regenerare, decât din amplificarea defrişărilor.
Pădurile de gârniţă şi cer din cadrul culoarului, caracteristice subzonei
termonemorale ocupă suprafeţe mai însemnate la sud-vest de Orăştie. Ele sunt
reprezentate de ass. QUERCETUM PETRAEAE–CERRIS (Soo 1957), QUERCETUM
FARNETTO–CERRIS (Georgescu 1945 Rudski 1949) şi Q. CERRIS (Georgescu
1941). Dintre pădurile xerofile de poziţie amintim şi ass. ACERETO–TILIETUM
(pădurea de sub Râpa Roşie), QUECCETUM ROBORIS–SESSILIFLORAE,
STAPHYLEO – TILIETUM PLATYPHYLII (Tauber 1986), CARPINO–TILIETUM
PLATYPHYLII (Tauber 1986). In rest suprafeţele forestiere sunt alcătuite din gorunetocărpinetele „transilvane”, LATHYRO HALLERSTEINII–CARPINETUM (Coldea 1992) şi
CARPINO–QUERCETUM (PETRAEAE) (Borza 1941 I. Pop et Hodişan 1966), iar pe
solurile mai grele, psedogleizate, apar fragmente ale stejăreto-cărpinetele,
MELAMPYRO BIHARIENSE–CARPINETUM (Borza 1939 Soo 1964).
În luncile Mureşului şi a Orăştiei se dezvoltă zăvoaie edificate de sălcii şi răchite,
SALICETUM ALBAE–FRAGILIS (Issler 1926 em. Soo 1958) cu subass. Amorphosum
fruticosae (Morariu et Danciu 1970) şi Echinocystosum, SALICETUM TRIANDRAE
(Malcuit 1929) cu subass. Salicetosum viminalis (Soo 1958), asociaţii de amestec,
SALICI– POPULETUM (Tx. 1931 Mejer Drees 1936)
Vegetaţia arbusticolă. Se întâlneşte cel mai des sub formă de grupări ecotonale
de arbuşti xerotermi situaţi la marginea pădurilor sau formând desişuri separate pe
păşuni, cum ar fi asociaţiile ROSETUM RHAMNOSUM (Br.-Bl. 1918), RHAMNO–
PRUNETUM SPINOSAE (Goday et Carbonell 1961), PRUNO SPINOSAE–
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CRATEGETUM (Soo 1927 Hueck 1931), CRATAEGO–PRUNETUM FRUTICOSAE
(Soo 1927), PRUNETUM TENELLAE (Soo 1927). Pe coline umbrite apar ass.
CORYLETO– POPULETUM (Br.-Bl. 1938) şi CORYLETUM AVELLANAE (Soo 1927).
Pe versanţii semiumbriţi cu soluri brune luvice, bogate în substanţe nutritive se
întâlneşte SAMBUCETUM RACEMOSAE (Oberd 1973).

2.2.4. Fauna
Zoogeografic, fauna aparţine Provinciei Dacice, subdiviziune a Supraprovinciei
Central-Europene. Ecologic, aceasta face parte din cadrul faunei pădurilor nemorale de
dealuri şi podişuri, faunei de luncă, ihtiofaunei şi faunei sinantrope.
Fauna pădurilor nemorale (gorunetelor şi făgetelor) cu elemente
boreonemorale. Fauna mamiferelor este reprezentată de rozătoare, dintre care amintim
şoarecele gulerat (Apodemus tauricus), veveriţă (Sciurus vulgaris), pârşi (Glis glis –
pârşul mare, Dryomys nitedula – pârşul cu coadă stufoasă, Muscardinus avellanarius –
pârşul de alun, Elyomis quercinus – pârşul de stejar), în locurile mai umede se
întâlneşte şoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus).
Dintre alte mamifere se întâlnesc, sporadic, căprioara (Capreolus capreolus),
vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Meles meles), jderul (Martes martes), mistreţul (Sus
scropha).
Din cadrul aviafaunei se întâlnesc porumbeii sălbatici (Columba palumbus, C.
oenas), turtureaua (Strepto-ptelia turtur), mierla (Turdus merula), sturzul cântător (T.
philomelos), sturzul de vâsc (T. viscivorus) câneparul (Carduelis cannabina), frunzăriţa
cenuşie (Hippolais pallida elaeica), sylvidele, cucul (Cuculus canorus), dintre
ciocănitoare se întâlnesc ciocănitoaea sură (Picus canus), verdoaica (P. viridis),
ciocănitoarea mare (Dendrocopos major). Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar
(Accipiter gentilis), eretele (Falco subbuteo), acvila mică (Hieraaetus pennatus),
vulturaşul negru (Aquila pomarina), şi viesparul (Pernis apivorus). Dintre strigide se
întâlneşte huhurezul (Strix aluco).
Fauna reptilelor este săracă, rar se întâlneşte vipera (Vipera berus), ceva mai
comun este şarpele orb (Anguis fragilis). Dintre amfibieni se întâlneşte batracianul
(Rana dalmatina).
Fauna luncilor. Multe dintre animalele care trăiesc aici au o viaţă înrăutăţită de
factorii hidrici sub diversele lor forme. Dintre mamifere întâlnim chiţcanul de apă
(Neomis anomalus milleri), şobolanul de apă (Arvicola terrestris), care preferă pajiştile
umede, bizamul (Ondatra zibethica).
Aviafauna, mult mai variată, are ca reprezentanţi codobătura, fluierarul de munte
(Tringa hypoleucos), pescărelul albastru mic (Alcedo atthis atthis), barza (Ciconia
ciconia). Pe malul apelor cuibăreşte pescăruşul-râzător (Larus ridibundus). În mal îşi
face cuib prigoria (Merops apiaster). Prin sălcişuri sunt caracteristice silvidele:
privighetoarea cenuşie (Sylvia communis), privighetoarea cu cap negru (S. atricailla),
purceluşa (S. curruce), pitulicea verde (Phylloscopus coiiybita), prezenţă rară în regiune,
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pupăza (Upupa epops), precum şi unele răpitoare, venite din păduri, ca: eretele şi
vânturelul (Falco tinnunculus). Pe malurile abrupte s-au înregistrat colonii de lăstun de
mal (Riparia riparia). Prin stufărişuri cuibăreşte raţa sălbatică (Anas platyrhynchos), raţa
pestriţă (A. strepera), raţa cârâitoare (A. querquedula), privighetoarea de stuf (Locustella
luscinioides). Apare privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia), privighetoarea roşcată
(Luscinia megarhynchos) lăcarul (Acrocephalus palustris), nagâţul (Vanellus vanellus).
Dintre păsările aşa-zise „de baltă” au fost semnalate în zonă stârcul mare cenuşiu
(Ardea cinerea), stârcul cenuşiu de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul pitic
(Ixobrychus minutus), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus).
Ihtiofauna. Ihtiofauna Mureşului se încadrează în zona mrenei, cea a Orăştiei - în
zona scobarului, lipanului şi moioagei.
Specia dominantă este mreana (Barbus barbus), urmată de scobar, clean
(Leuciscus cephalus), morunaş, somn.
Alţi peşti caracteristici sunt moioaga (Barbus meridionalis petenyi), morunaşul
(Vimba vimba carinata), destul de comuni sunt porcuşorul (Gobio obtusirostris),
porcuşorul de nisip (G. kessleri), zvârliuga (Cobitis aurata balcanica). Se mai întâlneşte
latiţa (Alburnoides bipunctatus), obleţul (Alburnus alburnus), boarţa (Rhodeus sericeus
amarus), mihalţul (Lota lota), fusarul mic (Aspro streber), mai rar fusarul mare (A.
zingel).
În porţiunile ce au curs lent, apare babuşca (Rutilus rutilus carpathorossicus),
batca (Blicca bjoerkna), plătica (Abramis brama), bibanul (Perca fluviatilis).
Dintre peştii primari cu răspândire limitată se întâlneşti Sabanejewia romanica
(nisiparniţa).
Fauna ariilor intens umanizate
Principala caracteristică a acestui tip de complex faunistic, ca urmare a activităţii
omului este diversitatea taxonomică redusă, care se accentuează pe măsură ce creşte
presiunea antropică asupra mediului şi dispariţia mecanismelor naturale de reglare
numerică a efectivelor, ea efectuându-se de către om, adeseori în mod brutal, pentru
anumite specii însă ineficient. Această comunitate faunistică se împarte în două
categorii distincte.
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2.2.5. Condiţii climatice
În scopul gândirii şi interpretării organizării spaţiului geografic şi amenajării
teritoriului, se impune analiza parametrilor climatici iar în situaţii particulare şi a
aspectelor climatice de detaliu. Profunzimea analizei parametrilor de stare a elementelor
climatice depinde de scopul urmărit şi de cantitatea, respectiv calitatea datelor statistice
existente.
Definirea particularităţilor climatice s-a realizat prin analiza cantitativă a
principalelor elemente climatice şi repartiţia spaţială a acestora. Datorită suprafeţei
reduse a municipiului, se pun în evidenţă câteva diferenţieri ale elementelor climatice în
plan teritorial, cele în plan altitudinal fiind mai puţin reprezentative.
Temperatura aerului
Temperatura medie anuală a aerului
Reprezintă cel mai general indicator climatic referitor la 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 este cuprinsă
între 8-90 C.
Luna
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Anul
I
0,9
-2,6
-2,1
0,0
0,4
-1,4
-4,4
II
2,0
4,0
-3,0
1,2
2,6
-0,3
1,5
III
7,5
5,5
1,4
3,7
2,5
6,0
0,4
IV
11,5
9,6
11,1
6,6
11,8
11,0
11,3
V
15,8
14,4
16,8
15,3
14,3
15,1
15,0
VI
18,4
18,0
19,2
18,6
19,0
18,9
16,0
VII
21,6
21,4
18,8
18,3
19,8
21,4
16,0
VIII
21,3
19,1
19,4
18,0
19,2
19,1
25,4
IX
19,5
13,8
12,2
13,8
14,3
19,5
15,0
X
9,5
10,6
10,3
6,8
11,1
9,5
10,5
XI
5,0
0,9
6,6
4,6
3,0
2,7
9,0
XII
0,6
0,0
0,6
1,9
-4,0
-1,1
0,9
Anual
11,1
9,6
9,3
9,1
9,5
10,0
9,7
Temperatura medie lunară şi anuală a aerului în municipiul Orăştie în
2002 (după www.tutiempo.net, date de la staţia Deva).
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1,2
1,7
8,1
10,6
16,0
16,1
20,3
20,4
14,3
11,9
2,7
-5,1
9,9
intervalul

-1,9
3,9
8,3
10,8
18,1
19,8
22,7
21,1
15,8
9,8
2,4
-0,8
10,8
1994-
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Diferenţierile de temperatură sunt date de influenţa unităţii deluroase adiacente
respectiv altitudinea acesteia
Variaţia temperaturii medii anuale în intervalul analizat se înscrie în amplitudinea
normală de variaţie multianuală, punându-se în evidenţă întervale de 3-4 ani cu medii
anuale de 10-110C şi respectiv 2-3 ani cu medii anuale 9-100C. Pe ansamblu, trendul
temperaturii medii anuale urmează tendinţa globală de creştere, fapt ce se poate deja
resimţi prin creşterea generală a instabilităţii atmosferice şi prelungirea perioadelor de
secetă în alternanţă cu cele pluviale.
Temperatura medie a lunilor caracteristice (ianuarie şi iulie)
Valorile medii ale temperaturilor lunilor caracteristice surprind starea termică a
atmosferei în intervalul rece şi cald al anului.

Variaţia multianuală a temperaturii medii anuale a aerului în intervalul 1994-2002,
municipiul Orăştie (date de la staţia Deva).
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Variaţia multianuală a temperaturii medii lunare a aerului în intervalul 1994-2002 în
municipiul Orăştie.
Temperatura medie lunară a lunii ianuarie în cadrul municipiului Orăştie este
cuprinsă între -2 şi - 30 C. În luna iulie, media lunară atinge valori de 20 - 210 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 municipiul Orăştie, 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
Acest indicator climatic surprinde stările extreme ale temperaturii atmosferei cu
posibilităţi de repetabilitate în timp. Valorile extreme sunt considerate stări accidentale
rezultate din acţiunea conjugată a mai multor factori climatogenetici (circulaţia
atmosferei, configuraţia reliefului, starea suprafeţei active, intervenţia factorului antropic
etc.), care au un impact negativ asupra stării şi funcţionabilităţii tuturor tipurilor de
geosisteme din cadrul spaţiului geografic, manifestat prin distrucţia unor componente
geosistemice, întreruperea funţionabilităţii temporale ale unora, sau inhibării acestora.
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Astfel, în analiza organizării spaţiului geografic şi gândirii modelării componentelor
acestuia, temperaturile extreme se impune a fi luate în calcul ca şi o variabilă de control
şi dimensionare a rezistenţei.
În municipiul Orăştie, valorile temperaturilor extreme absolute minime şi maxime
înregistrate de-a lungul observaţiilor meteorologice sunt de – 28,60 C (31.01.1947) şi
39,70 C (16.08.1952).
Valorile extreme ale temperaturilor din cadrul municipiului Orăştie se încadrează în
clasa celor mari ca şi extremitate.
Suma anuală a temperaturii medii zilnice ≥ 00 C
Acest indicator climatic, cu caracter sintetic (special), exprimă suma temperaturilor
medii zilnice ≥ 00 C din decursul unui an calendaristic. Indicatorul este utilizat ca reper
climatic în organizarea spaţiului şi în special în zonarea culturilor agricole, a vegetaţiei
forestiere în lucrări de reîmpăduriri, în arhitectura construcţiilor pentru locuit, în repartiţia
infrastructurilor teritoriale etc.
În cadrul municipiului Orăştie, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C are o
repartiţie uniformă şi este cuprinsă între 3600-38000 C.
Suma anuală a temperaturii medii zilnice ≥ 100 C
Acest indicator exprimă suma temperaturilor medii zilnice ≥ 10 0 C luate separat din
cadrul şirului de date statistice. Temperatura medie zilnică de 100 C reprezintă pragul
termic de declanşare a proceselor biochimice de vegetaţie pentru majoritatea culturilor
agricole, astfel că, suma acestei medii termice zilnice se ia în calcul, în repartiţia spaţială
a culturilor agricole în funcţie de necesităţile termice ale acestora. Anumite culturi
agricole (grâul, porumbul) au nevoie pentru ultimele faze fenologice (legare, coacere) de
sume mari ale temperaturii medii zilnice (≥ 100 C).
În cadrul municipiului Orăştie, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 100 C
înregistrează valori de 3000-32000 C. Atât suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C cât şi
cea a temperaturilor de ≥ 100 C, au o repartiţie spaţială asemănătoare, impusă de
factorul relief, altitudine şi de repartiţia spaţială a temperaturii medii anuale.
Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii zilnice
≥ 00 C
Acest indicator climatic se referă la data medie calendaristică de trecere a mediei
termice zilnice peste pragul de 00 C. Indicatorul are o importanţă deosebită în
agricultură, în silvicultură, deoarece acesta reprezintă pragul temporal şi termic de
declanşare a proceselor biotice de vegetaţie. De momentul calendaristic al trecerii
temperaturii medii zilnice peste şi sub acest prag termic, depinde lungimea perioadei de
vegetaţie a plantelor iar cum unele dintre ele au perioade mai lungi de vegetaţie decât
altele (plante naturale cât şi culturi agricole), acestea sunt dependente în mod categoric
de durata perioadei vegetative şi mai ales de durata optimă când temperatura medie
zilnică depăşeşte 100 C.
În ceea ce priveşte data medie calendaristică de trecere a temperaturii aerului
peste acest prag valoric, în cadrul municipiului Orăştie acesta se realizează în medie, în
intervalul 11.II - 21.II.
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Data medie de producere a ultimei zile cu temperaturii medii zilnice ≥ 0 0 C este
cuprinsă în intervalul 11.XII-21.XII.
Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii zilnice
≥ 100C
Acesta este un indice climatic echivalent cu cel prezentat anterior, diferenţierea
constând în faptul că se ia în calcul pragul termic mediu zilnic de 10 0 C.
Pentru municipiul Orăştie data medie de producere a primei zile cu temperaturi
medii zilnice ≥ 100 C este 11.IV - 21.IV iar ultima zi cu temperaturi medii zilnice ≥ 100 C
se produce în intervalul 11.X – 21.X.
Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu îngheţ
Acest indicator climatic surprinde momentul calendaristic de producere a primelor
şi ultimelor temperaturi ≤ 00 C generatoare de îngheţ ale apei la nivelul solului şi a
tuturor componentelor geosistemice care conţin apă în stare liberă (plante, soluţii
apoase etc.). Producerea primelor şi ultimelor temperaturi negative ale aerului la nivelul
solului în perioadele de tranziţie dintre anotimpul cald şi cel rece (şi invers) ale anului,
impun adaptări specifice ale geosistemelor vulnerabile la acest factor de stres climatic.
Producerea acestor stări sinoptice mai devreme sau mai târziu decât media climatică,
determină stări critice mai ales pentru speciile de plante care nu şi-au dezvoltat evolutiv
un mecanism de protecţie, datorită faptului că acestea au fost introduse în spaţii
geografice cu momente timpurii sau târzii de producere ale acestui fenomen climatic.
Este vorba în primul rând de unele culturi agricole (porumb, legume: ardeiul gras, roşiile,
vinetele, pomii şi arbuştii fructiferi) care au de suferit din plin de pe urma manifestării
acestui fenomen. Din această perspectivă data medie de producere a primei şi ultimei
zile cu îngheţ poate fi considerată ca şi un element de risc climatic.
În municipiul Orăştie datele medii calendaristice de producere a primului îngheţ se
situează în intervalul 1.X -11.X iar ultimul îngheţ se poate produce între 21.IV - 1.V.
Inversiunile de temperatură
Inversiunile de temperatură reprezintă fenomene climatice specifice perioadei reci
a anului şi constau în inversarea stratificării termice a atmosferei joase, determinate de
condiţii sinoptice şi de relief specifice: invazie de aer rece urmat de o perioadă de blocaj
a circulaţiei pe fondul instalării unor anticicloni termici, răcire radiativă pronunţată a
suprafeţei active şi implicit a aerului din vecinătatea acesteia, existenţa formelor
depresionare şi negative de relief care favorizează acumularea aerului rece.
Impactul geografic al acestui fenomen climatic este deosebit, el impunând
inversarea etajării normale a geosistemelor naturale şi antropice, a componentelor
dependente de factorul termic (vegetaţie, faună, sol, procese geochimice şi
geomorfologice, culturi agricole, pomi fructiferi, viţa de vie, infrastructuri teritoriale,
localităţi etc.) în cazul manifestării periodice şi perturbării (datorită prelungirii şirului de
zile cu temperaturi coborâte) în cazul manifestării ocazionale.
Culoarul Mijlociu al Mureşului, unitate geografică în care se află situat municipiul
Orăştie întruneşte toate premisele favorabile de formare a inversiunilor termice totale şi
parţiale (formă depresionară de relief, prezenţa unităţii deluroase şi montane în
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vecinătate de pe care se scurge gravitaţional aerul rece) astfel că, în cadrul acestui
spaţiu fenomenul se manifestă din plin.
Ca rezultat al incidenţei factorilor ce concură la schimburile termice ce se produc în
regim anticiclonic între diferitele strate atmosferice în Culoarul Mijlociu al Mureşului, se
pot destinge două tipuri de inversiuni.
Inversiunile totale, cuprind întregul strat atmosferic situat între fundul culoarului şi
nivelul culmilor deluroase şi montane din jur (Munţii Şureanu în sud, Munţii Metaliferi în
nord şi Munţii Poiana Ruscă în vest). Acestea se instalează, în general, pe fondul unor
mase de aer reci cu grosimi mari (pătrunderea dorsalei Anticiclonului Siberian spre
partea centrală a Europei de pe care se scurg mase de aer arctice reci). Culmile
Munţilor Apuseni şi a Carpaţilor Meridionali barează alunecarea spre sud a pânzelor reci
de aer nordic, constituind pentru acestea un prag greu de trecut. Acestea au o
„profunzime” termică mare (se extind pe o amplitudine de cca. 20 0 C) şi se extind pe
suprafeţe mari, înglobând întrega Depresiune a Transilvaniei şi implicit Culoarul Mijlociu
al Mureşului. Acest tip de inversiune are o frecvenţă redusă (un caz la 2 ani) iar durata
nu depăşeşte 2-3 zile.
Inversiunile totale odată ce s-au instalat, pot determina scăderi pronunţate ale
temperaturii aerului pe suprafaţa întregii depresiuni, determinând disfuncţii în cadrul
geosistemelor antropice (temperaturi scăzute care îngreunează sau paralizează
activităţile în aer liber, solicită la maxim sistemele de încălzire, determină o creştere
substanţială a consumului energetic etc.).
Inversiunile parţiale se formează, în cadrul culoarului în ansamblul său sau pe
suprafeţe mai restrânse, prin concurarea (separat sau combinat) advecţiilor de aer rece,
scurgerea acestora de pe versanţii unităţilor deluroase în aria culoarului precum şi prin
răcirile radiative nocturne ale suprafeţei active şi implicit ale aerului din vecinătatea
acestuia.
Frecvenţa medie anuală a inversiunilor parţiale în cadrul unităţii se ridică la 10-15
zile, fiind mai crescută în timpul nopţii (15-20 zile/an). Ziua, frecvenţa este mai scăzută
(10-15 zile/an). De asemenea, frecvenţa este mai crescută pe fundul văilor şi mai
scăzută în unităţile deluroase periferice.
Acest tip de inversiune, contribuie cel mai decisiv la organizarea geosistemelor
naturale şi antropice vulnerabile la factorul termic, datorită frecvenţei anuale de
producere şi a duratei.
Umezeala atmosferei
Vaporii de apă conţinuţi în atmosferă, de origine advectivă sau locală (rezultaţi din
procese de evaporare sau evapotranspiraţie), constituie o caracteristică importantă în
definirea mediului climatic a unui spaţiu geografic. Deşi invizibili şi mai greu de
evidenţiat, vaporii de apă participă la toate procesele fizice, chimice, biochimice,
geochimice şi biotice din cadrul spaţiului geografic; aceştia dau în mod efectiv climatului
caracterul de „umed” sau „uscat”1, asigură umiditatea necesară formării norilor
convectivi şi producerii precipitaţiilor. De asemenea, favorizează şi chiar participă la
toate fenomenele de alterare superficială a rocilor şi la procesul de solificare, reduc
1

Este interpretată greşit ideea conform căreia cantitatea de precipitaţii din ploi impune caracterul de
„umed” sau „uscat” climatului, deoarece acestea sunt fenomene spaţio-temporale discontinue.
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insolaţia la nivelul suprafeţei active prin absorbţia şi difuzia radiaţiilor solare directe iar
noaptea frânează răcirea radiativă a suprafeţei active şi implicit a aerului din apropierea
acesteia, reducând astfel, contrastele termice excesive ale microclimatului.
Cantitatea vaporilor de apă din atmosfera unui spaţiu geografic depinde de
originea maselor de aer ce traversează sau stagnează în cadrul acesteia şi distanţa
parcursă în deplasarea lor spaţială, de frecvenţa şi cantitatea de precipitaţii căzute
anterior în cadrul acelui spaţiu, de tipul şi structura suprafeţei active (grad de acoperire
şi tipul de vegetaţie, extinderea suprafeţei acvatice şi a ariilor umede etc.). Influenţa
factorului altitudine nu este pusă în evidenţă în repartiţia spaţială a umidităţii.
În cadrul municipiului Orăştie factorii climatogenetici, dintre care se evidenţiază
circulaţia generală a atmosferei şi caracterul suprafeţelor active face ca în sezonul rece
al anului, valorile medii climatice ale umidităţii aerului să fie cuprinse între 84 % şi 88 %.
Se remarcă totuşi o diferenţiere a valorilor umidităţii la nivel local, astfel că aceasta
este mai mică în est şi sud şi creşte treptat spre partea nordică şi vestică a oraşului. În
perioada caldă a anului valorile umezelii relative se reduc mult datorită intensificării
circulaţiei atmosferei care evacuează cea mai mare parte a umezelii din zonă, aportul
din exterior fiind scăzut datorită instalării în această perioadă, a circulaţiei de blocaj,
reducerii cantităţilor de precipitaţii care completează deficitul de umiditate, creşterii
consumului de umiditate al covorului vegetal etc. Aceasta este cuprinsă la nivelul
municipiului Orăştie între 64 % şi 72 %. În ceea ce priveşte regimul anual al umidităţii
aerului, se constată prezenţa a două maxime la nivelul municipiului, unul principal în
decembrie-ianuarie şi unul secundar în mai-iulie, cauzat de intensificarea circulaţie
vestice în această perioadă, care dau precipitaţii de tip mix (advective-convective).
Minimul principal se produce în luna aprilie, iar cel secundar în luna august.
Mersul diurn al umezelii relative din cadrul municipiului Orăştie este influenţat
direct de regimul insolaţiei. Totuşi, faţă de ora maximului de intensitate a insolaţiei (ora
12), care ar trebui să prezinte o simetrie pentru mersul diurn al elementelor
meteorologice, se constată o disimetrie a curbei higrometrice, provocată de inerţia de
încălzire şi umezire a aerului, faţă de cea a suprafeţei active.
În cursul nopţii se produce o mişcare descendentă a aerului rece şi umed pe
versanţii periferici ai culoarului dinspre aria montană şi deluroasă alăturată, producând
astfel o creştere progresivă a umidităţi relative din ariile joase şi din văi, până la răsăritul
soarelui. Aerul dislocat din spaţiul montan şi deluros periferic este înlocuit cu unul mai
uscat din atmosfera liberă, astfel că spre deosebire de ariile joase şi de văi umezeala
relativă din ariile înalte scade în cursul nopţii, scădere care iarna continuă şi în cursul
zilei.
Vara, în cursul zilei, în ariile montane şi deluroase înalte aerul este mai uscat
înainte de amiază, decât în a doua parte a zilei, când vaporii de apă sunt înălţaţi din văi
de către circulaţia convectivă.
În luna ianuarie, mersul diurn al umidităţii relative a aerului se caracterizează prin
amplitudini destul de reduse, cuprinse între 12-13 %, maximul diurn realizându-se
simultan cu minimul diurn de umiditate (în orele dimineţii), iar minimul diurn simultan cu
maximul diurn de temperatură.
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În lunile de primăvară mersul diurn al amplitudinii umidităţii aerului este mai
accentuat (cca. 35-40 %) datorită creşterii amplitudinii de variaţie diurnă a temperaturii
aerului.
În luna iulie amplitudinile de variaţie a umezelii nu le depăşesc în general pe cele
realizate în luna aprilie. Din această cauză, la orele amiezii, vara, în cadrul Culoarului
Mijlociu al Mureşului se realizează şi cei mai mari gradienţi ai variaţiei zilnice a umidităţii
relative din cursul anului, când la altitudini joase (sectoare de vale şi luncă) se produce
minimul diurn, iar la altitudini mari (în cadrul unităţilor montane şi deluroase), maximul
diurn.
Pentru lunile de toamnă, amplitudinile medii orare ale umezelii relative se menţin
ridicate (peste 40 %) şi scad odată cu altitudinea.
Nebulozitatea atmosferică, ceaţa, vizibilitatea
Norii, ceaţa şi vizibilitatea atmosferică, constituie fenomene meteorologice ce se
produc ca efect al condensării vaporilor de apă din atmosferă în momentul atingerii
temperaturii de condensare. Între cele trei fenomene există o strânsă interdependenţă,
astfel că vizibilitatea orizontală este funcţie de intensitatea ceţii care se produce la
suprafaţa solului şi de prezenţa, respectiv felul norilor la diferite nivele în troposferă. Pe
de altă parte odată cu creşterea altitudinii şi cu atingerea, (depăşirea) nivelului de
condensare, ceaţa şi norii au caracteristici comune neputându-se face distincţie între
aceste două elemente metorologice.
În ceea ce priveşte nebulozitatea, Culoarul Mijlociu al Mureşului se caracterizează
printr-o variaţie specifică a valorilor nebulozităţii, determinată de tipurile genetice de nori
prezenţi aici. Alături de formaţiunile noroase advective rezultate din circulaţia maselor de
aer (nori stratiformi, frontali) sunt prezenţi şi nori locali, de origine convectivă.
Norii stratiformi (Altocumulus, Stratocumulus, Stratus, Nimbostratus) se dezvoltă
în pânze, mai mult sau mai puţin compacte, în funcţie de anotimp şi în funcţie de masele
de aer. Grosimea lor este mică (cazul tipului Altostratus), depăşind în puţine cazuri,
înălţimea de 2500 m. Cel mai frecvent aceştia au înălţimi mai mici, sub 2000 m
acoperind în totalitate bolta cerească.
Norii convectivi (Cumulonimbus şi Cumulus), prin gradul de variaţie a frecvenţei
scot în evidenţă procesele convective din cadrul unui spaţiu. Deşi norii Cumulus nu dau
precipitaţii decât rareori, ei au fost luaţi în calcul în analiza frecvenţei de apariţie,
deoarece prin evoluţie ei se pot transforma în nori Cumulonimbus, care dau precipitaţiile
sub formă de averse în sezonul cald. Norii convectivi au o frecvenţă mai redusă de
producere în sezonul rece al anului, datorită întreruperii parţiale a mişcărilor convective
ale aerului în stratificaţie de tip anticiclonic.
În sezonul cald, când procesele convective se amplifică, frecvenţa de apariţie a
acestor nori creşte considerabil. Frecvenţa maximă de producere a norilor convectivi se
realizează în luna iulie. Regimul anual al nebulozităţii se caracterizează prin două
maxime (un maxim principal în decembrie şi altul secundar în mai) şi două minime (un
minim principal în august-septembrie şi unul secundar în martie-aprilie). Maximul
principal de nebulozitate care se suprapune cu cel de umiditate se datorează regimului
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de presiune scăzută existent deasupra Europei Centrale şi de Est în această perioadă,
care condiţionează advecţia de aer maritim din vestul şi sud-vestul continentului.
Umiditatea ridicată a acestor mase de aer precum şi temperatura scăzută a aerului de
pe continent, duc la saturarea aerului cu vapori de apă şi la formarea de nori stratiformi
persistenţi, cu plafonul inferior foarte coborât. Valoarea medie a nebulozităţii în această
perioadă a anului este cuprinsă între 7,0-7,5 zecimi. Începând cu luna ianuarie, odată cu
intensificarea activităţii anticiclonului Siberian şi extinderea dorsalei spre continentul
european, se produce o scădere a temperaturii şi umidităţii aerului, aceasta determinând
şi o scădere a nebulozităţii. Unirea dorsalei anticiclonului Siberian cu cel al Azorelor
conduce la instalarea în partea centrală şi estică a Europei a unui regim de presiune
ridicată, în astfel de condiţii norii neputându-se forma. Această situaţie corespunde cu
minimul secundar de nebulozitate din lunile martie-aprilie. Intensificarea activităţilor
ciclonice din lunile de primăvară, precum şi intensificarea proceselor convectiv-termice,
favorizate de încălzirea suprafeţei terestre şi instabilitatea maselor de aer, intensifică
procesele de geneză a norilor (mai ales a celor de tip convectiv) şi de creştere a
nebulozităţii, astfel producându-se maximul secundar din mai.
Către sfârşitul verii, activitatea anticiclonului Azorelor se intensifică determinând
circulaţia de blocaj, iar masele de aer căpătând caracter omogen în plan vertical
favorizează vremea senină. În cea mai mare parte a Europei nu există condiţii favorabile
pentru procesele de frontogeneză, nebulozitatea se micşorează, determinând apariţia
minimului principal din august-septembrie.
Ora
8
14
20
7,2
I
8,0
6,9
7,0
II
7,8
6,9
7,0
III
6,6
6,7
7,2
IV
7,2
6,7
7,1
V
6,8
7,0
6,6
VI
5,6
7,2
5,0
VII
4,5
4,5
5,1
VIII
5,6
4,1
5,4
IX
7,2
4,0
5,9
X
7,6
5,1
6,5
XI
7,9
6,4
7,4
XII
8,2
7,0
Anual
7,1
6,4
7,0
Mersul diurn al nebulozităţii atmosferei în cadrul Culoarului Mureşului la orele 8, 14, 20
(după Atlasul Climatic R.S.R., vol I., 1966).
Lunile
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Tip zi
Lunile
Senine
Noroase
Acoperite
(%)
(%)
(%)
(nr. zile)
(nr. zile)
(nr. zile)
12,9
30,6
54,1
I
4,0
9,5
16,8
12,8
34,6
52,8
II
3,6
9,7
14,8
19,3
38,0
40,3
III
6,0
11,8
12,5
11,9
39,3
39,3
IV
5,7
11,8
11,8
14,8
46,4
35,4
V
4,6
14,4
11,0
17,3
53,0
28,6
VI
5,2
15,9
8,6
30,3
47,4
24,1
VII
9,4
14,7
7,5
35,4
45,1
20,0
VIII
11,0
14,0
6,2
35,6
41,6
18,0
IX
10,7
12,5
5,4
29,0
37,7
27,4
X
9,0
11,7
8,5
12,3
31,3
49,3
XI
3,7
9,4
14,8
10,0
24,5
58,7
XII
3,1
7,6
18,2
Anual
76
21,4
143
39,3
136
39,3
Frecvenţa nebulozităţii pe categorii de zile în Culoarul Mureşului (1937 – 1972).

-

Regimul diurn al nebulozităţii prezintă două tipuri caracteristice:
tipul stabil, legat de stratificaţia stabilă a aerului răcit prin radiaţie în perioada rece
a anului;
tipul dinamic-convectiv, provocat de circulaţia ascendentă de tip convectiv a aerului
în orele de după amiază, specific perioadei calde a anului.

Regimul diurn al nebulozităţii atmosferei pe anotimpuri în Culoarul Mijlociu al Mureşului
la orele 8, 14 şi 20
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În cadrul acestor două tipuri majore de regim al nebulozităţii se pun în evidenţă
patru subtipuri de regim:
subtipul de iarnă – cu valori ridicate ale nebulozităţii în cursul zilei şi oscilaţii mici
de la zi la noapte, maximul de nebulozitate producându-se în orele dimineţii. La
baza producerii nebulozităţii din cadrul acestui subtip stau fenomenele frontale şi
inversiunile termice;
subtipul de primăvară – se caracterizează prin valori ridicate ale nebulozităţii, cu un
maxim principal la orele amiezii şi unul secundar dimineaţa. Reprezintă un tip de
tranziţie între anotimpul de iarnă şi cel de vară;
subtipul de vară – prezintă valori mici ale nebulozităţii cu oscilaţii mari de la zi la
noapte. Un maxim mai bine pronunţat se pune în evidenţă la orele amiezii, ca
urmare a intensificării proceselor convectiv-termice;
subtipul de toamnă – face trecerea spre subtipul de iarnă prin valori orare mai
ridicate şi prin accentuarea maximului de dimineaţă, ca urmare a răcirii aerului şi
intensificării inversiunilor termice. Intensitatea maximului de amiază scade pe
măsura scăderii intensităţii proceselor convectiv-termice.
Ceaţa. Alături de nori, ceaţa este un element important în definirea trăsăturilor
climatice ale unui spaţiu geografic, mai ales că de acest element climatic depinde buna
desfăşurare a activităţilor în aer liber din diverse sectoare economice (transportul,
activităţile din construcţii, activităţi recreative, afectează starea de sănătate a populaţiei,
contribuie şi facilitează fenomenul de poluare etc.).

Frecvenţa nebulozităţii pe categorii de zile (perioada 1937 – 1972).
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Ceaţa reprezintă o formă primară de condensare a vaporilor de apă din atmosfera
liberă. Ea apare atunci când vaporii de apă din apropierea solului depăşesc tensiunea
de saturaţie, iar în atmosfera joasă se găsesc suficiente particule solide cu rol de nucleu
de condensare. Când particulele de condensare se află în exces în atmosferă, ceaţa
poate să apară şi în cazul când umiditatea aerului este sub punctul de saturaţie. Acest
caz este specific aşezărilor, unde datorită gradului ridicat de poluare a atmosferei cu
pulberi, ceaţa este un fenomen frecvent.
După modul de formare a ceţurilor, în cadrul Culoarului Mijlociu al Mureşului se
deosebesc următoarele categorii:
ceţuri radiative – specifice perioadei de tranziţie dintre anotimpul cald şi rece (cel
mai frecvent în lunile noiembrie-decembrie), se formează prin răcirea radiativă a
aerului din apropierea suprafeţei active, care determină condensarea vaporilor de
apă din acest strat. Se formează, de obicei, pe fundul culoarului unde se
acumulează aerul rece scurs de pe versaţi împreună cu umiditatea conţinută,
aceasta amplificând fenomenul. Un rol important în formarea acestui tip de ceaţă îl
au şi inversiunile de temperatură. Maximul de dezvoltare a acestui tip de ceaţă se
realizează în orele dimineţii dar au o durată scurtă de existenţă (în primile ore de la
răsăritul soarelui se evaporă);
ceţuri advective – se produc îndeosebi iarna, prin pătrunderea aerului rece şi umed
de origine polar-maritimă din direcţie nord-vest; acestea, întâlnind o suprafaţă
activă răcită, se răcesc în continuare radiativ, atingând punctul de saturaţie şi
condensează sub formă de ceaţă. Din această perspectivă, acest tip de ceaţă mai
poate fi considerat ca fiind de origine advectiv-radiativă. Se dezvoltă, de
asemenea, în cadrul formelor concave de relief, văilor hidrografice.
Ceţurile de vale de tip radiativ, advectiv-radiativ, sunt mai frecvente în cadrul
Culoarului Mijlociu al Mureşului toamna şi iarna cu număr maxim de cazuri în luna
decembrie sau în ianuarie. Ceţurile frontale au o frecvenţă maximă în lunile de toamnă.
Numărul total al cazurilor de zile cu ceaţă la nivelul Culoarului Mijlociu al Mureşului
pune în evidenţă existenţa unui maxim principal în luna ianuarie (8-10 zile/lună) şi unul
secundar în luna octombrie (7-8 zile/lună). Minimul principal se produce în luna aprilie (2
zile/lună maximul atingând 7 zile).
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Număr zile
Medii Maxime
I
9,8
25
II
6,2
18
III
2,2
9
IV
1,6
7
V
2,9
7
VI
3,3
7
VII
3,7
14
VIII
5,2
17
IX
6,8
20
X
9,2
20
XI
8,0
18
XII
8,6
22
Anual 67,5
184
Lunile

Frecvenţa medie şi maximă a zilelor cu ceaţă în Culoarul
Mureşului (perioada 1937 – 1972).

Vizibilitatea atmosferică - reprezintă un parametru numeric ce depinde de starea
optică a atmosferei; ea este în funcţie directă de intensitatea şi de durata diferitelor
fenomene atmosferice ce reduc transparenţa aerului (ceaţa, norii, precipitaţiile).
Vizibilitatea atmosferică (exprimată în procente) poate fi considerată un parametru
climatic calitativ, care se ia în calcul mai mult în aprecierea confortului de trafic rutier,
aerian, în domeniul turismului, prin facilitatea cu care se poate admira. peisajul etc.

Mersul diurn al vizibilităţii atmosferei în Culoarul Mureşului
(perioada 1937 – 1972):
a) perioada rece;
b) perioada caldă.
Valoarea vizibilităţii se apreciază prin distanţa maximă dincolo de care un obiect
proiectat pe fondul cerului devine invizibil. Din acest punct de vedere vizibilitatea se
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grupează pe trei categorii: vizibilitate redusă – sub 1 km; vizibilitate medie – 1-10 km;
vizibilitate mare – peste 10 km.
În Culoarul Mijlociu al Mureşului vizibilitatea atmosferică are un regim anual şi
diurn direct dependent de regimul elementelor climatice care îl generează şi
controlează. Astfel, în ariile joase ale culoarului, vizibilitatea este în general redusă şi
medie datorită condiţiilor de ceaţă frecventă peste care se suprapun şi particulele în
suspensie generate de activitatea umană şi industială, iar odată cu creşterea altitudinii,
aceasta devine mare; de asemenea, aceasta este mai scăzută în perioadele de tranziţie
dintre anotimpuri când sunt predominante ceţurile. Cele mai bune condiţii de vizibilitate
se produc în lunile august-septembrie când se instalează regimul anticiclonic cu vreme
însorită şi fără precipitaţii.
Precipitaţiile atmosferice
Precipitaţiile atmosferice reprezintă una dintre cele mai importante elemente
climatice şi totodată o componentă a bilanţului hidric. În acelaşi timp, aceasta reprezintă
sursa de bază a alimentării unui spaţiu geografic cu umiditate şi apă, care ulterior dă
naştere şi întreţine o serie de procese fizice, fizico-chimice, geochimice, biotice din
cadrul unui spaţiu geografic. De asemenea, precipitaţiile sunt generatoare de
geosisteme specializate în distribuţia lor spaţială (hidrografic), de geosisteme care sunt
modelate de către factorul hidric (morfologic), de geosisteme care folosesc apa ca şi
componentă organizatorică, de susţinere şi organică (antropice, tehnogen-industriale,
biotice, ecosisteme etc).
Precipitaţiile atmosferice se pot forma din nori frontali, care iau naştere la
interacţiunea a două sau mai multe mase de aer, din nori care se formează în interiorul
maselor de aer, fie sub acţiunea proceselor de răcire radiativă (nori stratiformi), fie prin
dezvoltarea convecţiei termice (nori cumuliformi).
Gradul de pluviozitate a climatului se exprimă astfel în funcţie de densitatea reţelei
hidrografice, precum şi de gradul de adâncire respectiv evoluţie a văilor. La aceasta se
adaugă şi tipul de vegetaţie existent în zonă şi etajarea pe verticală a acesteia, care în
bună măsură este influenţată şi de distribuţia altitudinală a cantităţilor de precipitaţii.
Precipitaţiile atmosferice, comparativ cu alte elemente meteorologice, se
caracterizează printr-o mare neuniformitate în distribuţia lor spaţio-temporală. Acestă
distibuţie se exprimă prin cantitate, durată, intensitate şi frecvenţă.
Repartiţia anuală a cantităţii de precipitaţii
Poziţia spaţială a Culoarului Mijlociu al Mureşului, între cele două unităţi montane
învecinate (Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metaliferi) determină canalizarea maselor de
aer şi dispersia celulelor convective generatoare de precipitaţii în perioada caldă a
anului. Acestea se formează cu precădere în zona Deva după care se dispersează, în
dreptul municipiului Orăştie resimţindu-se o reducere a cantităţilor medii multianuale de
precipitaţii.
Suma anuală a cantităţilor medii multianuale de precipitaţii la nivelul Culoarului
Mijlociu al Mureşului este de 500-600 mm/an, faţă de aceste valori medii observându-se
variaţii nesemnificative la nivelul culoarului. În general se observă o creştere a
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cantităţilor medii multianuale de precipitaţii spre partea sudică şi vestică a municipiului,
în aria deluroasă adiacentă.

Variaţia multianuală a cantităţii de precipitaţii în Culoarul Mureşului (1937 – 1972).
Din analiza datelor medii de precipitaţii pentru zona analizată, sporul sau deficitul
de precipitaţii comparativ cu media multianuală se datorează excesului sau deficitului de
precipitaţii din toate lunile anului sau numai din anumite luni, îndeosebi deficitului din
lunile de vară. Sporul excesiv cantitativ de precipitaţii din unii ani este rezultatul unei
intense activităţi ciclonice ce se dezvoltă la periferia nordică a minimei barice din Marea
Mediterană, ca urmare a adâncirii şi extinderii acesteia peste părţile sudice şi centrale
ale continentului.
Creşterea cantităţilor de precipitaţii precum şi procesul de răcire al vremii capătă
caracter excesiv vara, în condiţiile în care odată cu adâncirea minimei din Bazinul Mării
Mediterane are loc şi intensificarea câmpului de presiune ridicată situat în nordul
Europei. În urma contrastului baric ce apare între cele două centre, se intensifică
circulaţia polară cu pătrunderea unor mase de aer rece din bazinul arctic, care pe lângă
scăderea accentuată a temperaturii, determină creşterea nebulozităţii şi căderea de
precipitaţii abundente cantitativ şi cu caracter de aversă.
Anii cu precipitaţii scăzute cantitativ se datorează predominării unui regim de
presiune ridicată deasupra părţii centrale şi sud-estice a Europei, rezultată din
extinderea dorsalei anticiclonului Azorelor, sau datorită formării unor câmpuri
anticiclonale centrate deasupra Poloniei şi Rusiei.
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Anii cu vreme călduroasă şi secetoasă sunt cauzaţi de invazia şi staţionarea
aerului polar continentalizat sau a maselor de aer tropicale învechite, care prin
pătrunderea spre partea centrală a Europei se continentalizează şi mai mult.
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii permite o apreciere mai complexă a
regimului precipitaţiilor. În general se poate constata că în cadrul Culoarului Mijlociu al
Mureşului şi implicit în cantităţile medii lunare de precipitaţii se repartizează în mod
diferit de la o lună la alta, în funcţie de frecvenţa şi direcţia de acţiune a sistemelor
barice, a maselor de aer şi a fronturilor atmosferice, precum şi a proceselor locale
convective generatoare de precipitaţii. În perioada caldă a anului, alături de circulaţia
generală a atmosferei, la căderea cantităţilor mari de precipitaţii contribuie într-un mod
apreciabil şi procesele convective. În cadrul municipiului Orăştie, procesele convective
întrunesc condiţii favorabile de dezvoltare, datorită efectului de canalizare a maselor de
aer şi efectului de baraj orografic jucat de unităţile deluroase învecinate. La aceasta se
adaugă şi caracterul suprafeţei active din cadrul zonei, care contribuie cu un aport
substanţial de umiditate prin procese de evapotranspiraţie.
Acestă umiditate alături de cea conţinută în aer este ridicată convectiv, până la
altitudinea optimă de condensare, când rezultă nori convectivi de tip Cumulonimbus ce
dau precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de averse.
Cantiatea de precipitaţii
Pondere din cantitatea anuală
(mm)
(%)
I
31,7
5,64
II
33,9
6,03
III
29,6
5,27
IV
45,5
8,09
V
68,5
12,19
VI
71,1
12,65
VII
63,8
11,35
VIII
57,4
10,21
IX
35,4
6,30
X
42,7
7,60
XI
43,4
7,72
XII
39,1
6,96
Anual
562,1
100,00
Variaţia anuală a cantităţii de precipitaţii în Culoarul Mureşului (perioada 1937 – 1972).
Lunile

Astfel, se observă în mersul lunar al precipitaţiilor că se înregistrează o minimă
principală în luna martie (cca. 25 - 30 mm) şi una secundară în luna septembrie (cca. 30
- 35 mm) şi respectiv o maximă principală în luna iunie (cca. 65-70 mm) şi una
secundară în luna noiembrie (cca. 40-45 mm).
Un alt aspect important ce se pune în evidenţă în ultima perioadă de timp este şi
cel de creştere a amplitudinii de variaţie a cantităţilor medii lunare şi anuale de
precipitaţii. Acest aspect denotă amplificarea generală a instabilităţii climei în ultima
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL
77

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

perioadă de timp şi apariţia fără precedent a unei alternanţe de ani secetoşi şi ani ploioşi
pe un interval scurt de timp (cca. 3-4 ani), fapt ce amplifică impactul climei asupra
dezvoltării teritoriale şi impune luarea în serios a variaţiei elementelor climatice, mai ales
cele legate de cantitatea de precipitaţii.

Variaţia anuală a cantităţii medii lunare multianuale de precipitaţii în Culoarul Mureşului.
Cantităţile de precipitaţii maxime şi minime absolute lunare
Analiza datelor privind cantităţile maxime şi minime absolute de precipitaţii produse
în municipiul Orăştie, arată că valorile lunare oscilează în decursul anilor în limite largi.
Urmărind domeniul de repartiţie al valorilor extreme lunare în decursul anului, se
constată că cele mai ridicate cantităţi maxime lunare revin intervalului mai-august, când
precipitaţiilor frontale li se adaugă cele de origine convectiv-termică. În sezonul rece al
anului (mai ales în lunile noiembrie - martie) valoarea cantităţilor maxime se reduce
datorită genezei frontale a precipitaţiilor. Norii stratiformi care se formează, dau în
general precipitaţii slabe cantitativ, sub formă de ninsoare sau burniţă. Distribuţia
spaţială a cantităţilor maxime şi minime absolute lunare prezintă o importanţă practică
deosebită (în alimentarea cu apă a localităţilor, protecţia împotriva inundaţiilor etc.), mai
ales în zonarea agricolă. Din această perspectivă în Culoarul Mijlociu al Mureşului, în
perioada caldă a anului (mai-august) cantităţile maxime lunare nu scad sub 15 mm ceea
ce asigură culturilor agricole o cantitate de umiditate chiar şi perioade cu vreme mai
secetoasă.
Cantităţile minime lunare de precipitaţii din lunile de iarnă ridică însă problema
asigurării rezervei optime de apă din sol, necesară culturilor, odată cu începerea ciclului
de vegetaţie, precum şi asigurarea unui strat de zăpadă suficient pentru a apăra
semănăturile de toamnă de îngheţul din perioadele cu ger. Cantităţile minime de
precipitaţii din perioada de iarnă-primăvară este însă suficientă pentru a asigura
necesarul minim de umiditate pentru existenţa culturilor.
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Valorile maxime şi minime lunare absolute de precipitaţii în Culoarul Mureşului (perioada
1937 – 1972).
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore scoate în evidenţă caracterul
pluvial al unui teritoriu. În cadrul Culoarului Mijlociu al Mureşului se observă o repartiţie
spaţială diferenţiată a maximelor pluviometrice absolute, ceea ce denotă că la formarea
lor concură mai mulţi factori climatogenetici cum ar fi:
-

în sezonul rece al anului, ca urmare a contrastelor dintre masele de aer ce se
succed în cadrul activităţilor ciclonice, care prin amploarea lor duc la formarea de
precipitaţii însemnate cantitativ;
cele din perioada caldă a anului sunt rezultanta activităţilor convectiv-termice;
precipitaţiile maxime pot avea şi o origine frontală legată de trecerea unui front
rece de gradul II.
În cadrul repartiţiei spaţiale a maximei absolute se observă că valorile cresc treptat
de la vestul spre estul culoarului, datorită descărcării norilor şi a fronturilor ce conţin
cantităţi însemnate de precipitaţii în partea estică a unităţii, acolo unde se şi formează.
Cantităţile maxime de precipitaţii care se pot înregistra în 24 de ore pe teritoriul
municipiului Orăştie pot depăşi 120 l/m2. Această valoare s-a putut înregistra în această
parte a culoarului prin conlucrarea mai multor factori climatogenetici: existenţa condiţiilor
pentru o intensă mişcare convectivă a aerului în Culoarul Mijlociu al Mureşului,
producerea unui intens proces de evapotranspiraţie în acest sector datorită prezenţei
suprafeţelor acvatice ale Mureşului şi a vegetaţiei forestiere din împrejurimi.
Cunoaşterea cantităţilor maxime absolute de precipitaţii căzute în 24 de ore, care
conform legilor hazardului se pot repeta la o aceiaşi intensitate sau chiar mai mare, este
hotărâtoare în proiectarea rezistenţei infrastructurilor teritoriale, a vetrelor de localităţi, a
sistemelor de evacuare a apei, în zonarea culturlor agricole etc.
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Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori
Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori se produc în perioada rece a
anului, contribuind la formarea cantităţii lunare şi anuale de precipitaţii, cu cote variate în
funcţie de durata de manifestare a condiţiilor climatice generatoare de hidrometeori
(temperatura negativă a aerului, umiditatea aerului, viteza vântului). Din cantitatea totală
de precipitaţii solide căzute în perioada rece a anului, cel mai frecvent hidrometeor este
zăpada, iar în perioadele calendaristice de tranziţie dintre anotimpuri, burniţa şi lapoviţa.
Valorile cantitative normale de hidrometeori căzute la momentul calendaristic potrivit,
reprezintă elemente de favorabilitate în amenajarea teritoriului, iar excesele cantitative
sunt factori perturbatori ce îngreunează sau blochează activităţile din domeniul
transporturilor şi cele din aer liber, putând chiar dăuna activităţilor din agricultură.
În Culoarul Mijlociu al Mureşului, hidrometeorii reprezintă o componentă climatică
şi peisagistică specifică perioadei reci a anului, cu oscilaţii cantitative diferite ale duratei
de manifestare de la un sezon la altul (fenomenul de oscilaţie tinde să se amplifice în
ultima perioadă de timp, datorită transformărilor climatice ce se produc la nivel global).
Această diferenţiere se exprimă prin alternanţa anilor cu cantităţi scăzute şi ridicate de
hidrometeori. Zăpada reprezintă cel mai des tip de hidrometeor produs în cadrul
municipiului Orăştie, iar stocarea ei la nivelul solului pe fondul existenţei unor
temperaturi ale aerului sub 00 C, generează stratul de zăpadă.
Număr zile
Pondere din total zile (%)
I
11,7
32,50
II
9,2
25,56
III
3,8
10,56
IV
2,0
5,56
V
0,2
0,53
VI
0
0,00
VII
0
0,00
VIII
0
0,00
IX
0
0,00
X
0
0,00
XI
2,7
7,50
XII
7,2
20,00
Anual
36
100,00
Frecvenţa anuală a zilelor cu zăpadă în Culoarul Mureşului (perioada 1937 – 1972).
Lunile

Primele zile cu ninsoare se produc din a doua jumătate a lunii noiembrie (mai rar în
prima jumătate a lunii). Apariţia ninsorilor timpurii este strâns legată de instalarea
deasupra părţii centrale ale Europei a unui anticiclon puternic şi de advecţia unor mase
de aer reci şi umede, de natură arctică sau polară, pe flancul anterior al anticiclonului, ce
duc la scăderea bruscă a temperaturii aerului şi la căderea de precipitaţii sub formă de
hidrometeori. Aceştia ajungând la suprafaţa solului întâlnesc temperaturi pozitive astfel
încât nu reuşesc să formeze un strat de zăpadă decât în părţile mai înalte ale culoarului.
Ultimele zile cu ninsoare se pot produce în ultima decadă a lunii martie, iar în mod
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excepţional, chiar şi în prima decadă a lunii aprilie, generate de aceleaşi condiţii
sinoptice ca şi în cazul ninsorilor timpurii. Frecvenţa zilelor cu ninsoare este de cca. 36
zile pe an.

Frecvenţa anuală a zilelor cu ninsoare în Culoarul Mureşului
(perioada 1937 – 1972).
Numărul maxim de zile cu ninsoare se produce în luna ianuarie, cu o medie de 11
zile iar intervalul mediu calendaristic cu posibilitate de producere este cuprins între lunile
noiembrie–aprilie.
Stratul de zăpadă la sol nu prezintă o continuitate spaţio-temporală.
Lipsa de continuitate este determinată de pătrunderea frecventă a aerului cald din
sectorul sudic al continentului care determină creşterea temperaturii aerului şi în
consecinţă dispariţia acestuia. De asemenea, continuitatea este afectată şi de
caracteristicile suprafeţei active, caracterizată prin neomogenitate (tip de suprafaţă,
expoziţie, mod de exploatare economică etc).
Durata stratului de zăpadă prezintă o repartiţie spaţială diferenţiată, astfel că
acesta creşte odată cu altitudinea reliefului. În sectorul de vale aceasta are o persistenţă
în medie de 25 zile pe an, în aria teraselor şi a părţii superioare a culmilor deluroase de
25-30 zile.
Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 5,1 cm pentru întreaga
perioadă cu strat de zăpadă, cele mai mari grosimi înregistrându-se în lunile ianuarie şi
februarie.
Modul de depunere a stratului de zăpadă prezintă un interes deosebit într-o serie
de domenii ale economiei, dintre care în mod deosebit interesează agricultura şi
transporturile rutiere.
Dispunerea uniformă a stratului de zăpadă reprezintă un aspect de favorabilitate
pentru asigurarea protecţiei semănăturilor de toamnă împotriva îngheţului şi repartiţiei
uniforme a rezervei de apă din sol, acumulată în timpul iernii.
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Grosimea medie a stratului de zăpadă în Culoarul Mureşului (1937 – 1972).
Presiunea atmosferică
Presiunea atmosferică reprezintă un element climatic secundar în organizarea
climatului dintr-un spaţiu geografic. Aceasta reprezintă un indicator de schimbare a
vremii în urma modificărilor barice ce intervin în starea atmosferei.
Din punct de vedere climatic, valoarea presiunii dă indicaţii cu privire la frecvenţa şi
intensitatea cu care se manifestă centrii barici – cauză principală a schimbărilor
neperiodice care se produc în starea elementelor climatice. Aceste oscilaţii neperiodice
(mai ales cele cu amplitudine mare) sunt cauzatoare şi de disconfort baric, care asociate
cu alte categorii de disconfort climatic (termic, de umiditate, insolaţie) determină şi
intreţin o stare generală de disconfort climatic cu repercursiuni negative asupra stării de
sănătate a persoanelor meteosensibile.
În cadrul municipiului Orăştie, intensitatea şi regimul presiunii atmosferice este
determinat de către factorii climatogenetici generali (dinamica generală a atmosferei şi
formaţiunile barice asociate) şi locali (suprafaţa activă şi modul inegal de încălzire a
acesteia).
Valoarea medie anuală a presiunii atmosferice în cadrul municipiului Orăştie este
de cca. 995,4 mb.
În mersul anual al presiunii atmosferice se constată că cele mai ridicate valori se
produc în intervalul septembrie-martie, iar cele mai scăzute în intervalul aprilie-august.
Presiunea scăzută din intervalul aprilie-august se datorează extinderii talvegului
depresionar format între ariile ciclonale din Marea Mediterană şi cele din nordul Europei,
precum şi a ciclonilor mobili care pătrund în partea centrală sau estică a Europei tot
dinspre Marea Mediterană şi Atlanticul de Nord.
Situaţiile cu presiune ridicată din perioada caldă a anului se datorează extinderii
anticiclonului Azorelor sau a brâului de mare presiune ce se formează în partea centrală
şi estică a Europei, prin unirea dorsalei anticiclonului Azorelor cu cea a anticiclonului
Siberian.
Presiunea ridicată din perioada rece a anului se datorează extinderii peste teritoriul
Europei Centrale a dorsalei anticiclonului Siberian, de origine termică, care impune un
regim de presiune ridicată.
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Variaţia anuală a presiunii atmosferice în Culoarul Mureşului (perioada 1937 – 1972)
Vântul
Vântul reprezintă o mărime vectorială caracterizată prin direcţie şi viteză. Acesta
reflectă condiţiile circulaţiei generale şi locale ale atmosferei, a reliefului care pe de o
parte crează obstacole în calea curenţilor de aer, având ca efect micşorarea vitezei
vântului, iar pe de altă parte determină convergenţa şi canalizarea curenţilor de aer,
determinând creşterea vitezei vântului.
În anumite perioade ale anului şi în anumite situaţii sinoptice, vântul reprezintă
elementul climatic care domină şi influenţează regimul celorlaltor elemente climatice, a
activităţilor economice. În ariile expuse în permanenţă vântului (asemenea celor expuse
insolaţiei, temperaturii, precipitaţiilor etc.) acesta se impune ca element „invariant” în
raport de care se organizează celelalte structuri geosistemice (vegetaţia, elemente
antropice etc.).
Direcţia şi viteza vântului în cadrul municipiului Orăştie este rezultanta îmbinării
circulaţiei generale a atmosferei şi configuraţiei reliefului.
Direcţii
N
NE
E
SE
S
SV
V
NV
Frecvenţa (%)
7,5
3
5
7
6,5
2
8
10
Viteza (m/s)
1,9
1,2
2,1
2
1,9
1,5
2,8
2,4
Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului în municipiul Orăştie (date interpolate după
Clima R.S.R., 1961).
Din analiza datelor climatice rezultă că în municipiul Orăştie se pune în evidenţă
atât la nivelul valorilor anuale cât şi a mediilor lunare, o circulaţie predominant vestică,
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nord-vestică şi estică a vântului datorită efectului de canalizare impus de unităţile
montane adiacente şi Culoarul Mijlociu al Mureşului.
Situaţiile de calm atmosferic au o pondere covârşitoare în toate lunile anului (peste
50 % din cazuri) valorile minime înregistrându-se primăvara şi cu o maximă toamna.
N

Frecvenţa (%)

10

Viteza (m/s)
8
NV

NE
6

Direcţia şi frecvenţa anuală a vântului (date
interpolate după Atlasul Climatic al R.S.R.,
1966).

4
2
V

0

E

SV

SE

S

Frecvenţa medie a vântului pe direcţie în Culoarul Mureşului (perioada 1937 – 1972).
Viteza vântului pe direcţii în municipiul Orăştie pune în evidenţă o variaţie spaţiotemporală destul de mare. Din analiza valorilor medii multianuale ale vitezei vântului se
observă că aceasta este mai ridicată iarna şi primăvara, când se amplifică contrastele
termice dintre formaţiunile barice ce afectează zona în această perioadă a anului şi se
reduce substanţial toamna când se instalează un regim anticiclonic de blocaj în
circulaţia atmosferică.
Vara, regimul diurn al vântului pune în evidenţă o viteză scăzută noaptea şi una
crescută în timpul zilei, în jurul orelor 13-14, când se amplifică procesele convective. În
perioada de iarnă regimul diurn care are o variaţie mică de la zi la noapte, este perturbat
numai de mişcările advective ale aerului.
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Viteza medie a vântului pe direcţii în Culoarul Mureşului (perioada 1937 – 1972).
Vânturi specifice, locale. Brizele de vale sunt vânturi locale care au două direcţii de
dezvoltare: vale-culme şi culme-vale şi au toate condiţiile favorabile de dezvoltare în
spaţiul geografic al municipiului Orăştie (prezenţa unităţilor montane şi deluroase
limitrofe şi a văilor respectiv a interfluviilor).
În timpul zilei, aerul încălzit deasupra suprafeţelor active formează un flux
ascendent în direcţia culmii, iar noaptea se deplasează în sens opus, ca flux
descendent, de-a lungul văilor.
Briza de munte se resimte în cadrul culoarului începând cu orele 20 pe timp de
vară şi cu orele 18-19 pe timp de iarnă, până la 7-8 respectiv 10-12. Briza de vale bate
în restul intervalului orar, în timpul zilei. Momentele de schimbare ale direcţiei brizei se
caracterizează prin calm atmosferic.
Brizele de munte şi de vale se produc în tot cursul anului, fiind mai pronunţate în
anotimpul cald. Viteza vântului în timpul brizei creşte de la 0,5-1 m/s în orele de seară,
până la 2-3 m/s în cursul nopţii şi spre dimineaţă.
Grosimea stratului de aer afectat de briza de munte este de circa 3-5 m la
instalare, în orele de seară, şi poate atinge 9-10 m în cursul nopţii. Acesta este mai mic
în cursul zilei.
O formă de circulaţie a aerului care porneşte dinspre aria montană sudică (Carpaţii
Meridionali) spre Culoarul Mureşului este apariţia spre sfârşitul iernii a vântului catabatic
de tip föhn, Vântul Mare. Acest vânt descendent escaladează Carpaţii Meridionali şi
datorită temperaturii mai ridicare şi uscăciunii aerului pe care î-l aduce, provoacă topirea
mai rapidă a zăpezii şi aduce dezprimăvararea relativ timpurie.
Alte fenomene climatice
Chiciura, reprezintă fenomenul de sublimare a vaporilor de apă pe obiectele din
spaţiul geografic în condiţiile invaziei unei mase de aer umed, de natură oceanică urmat
după o perioadă de puternică răcire. În cadrul municipiului Orăştie chiciura se poate
produce din noiembrie până în martie, ea fiind specifică perioadei reci a anului.
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Existenţa condiţiilor de formare a chiciurei o perioadă lungă de timp oferă prilejul
depunerii unor mari cantităţi de gheaţă pe diferite tipuri de infrastructuri teritoriale
(cabluri de curent electric, alte dotări din aer liber), pe crengile copacilor, ducând la
ruperea acestora. Pe de ală parte chiciura reprezintă un aport suplimentar pentru
îmbogăţirea rezervei de umiditate din sol.
Poleiul, este un fenomen mai rar în cadrul municipiul Orăştie, producerea lui fiind
caracteristică lunilor de iarnă. Acesta se formează prin îngheţarea pe un substrat
suprarăcit a picăturilor de apă, aceasta ducând la formarea unui strat compact de
gheaţă, subţire şi foarte alunecos. Formarea poleiului este determinată mai puţin de
cauze locale şi mai mult de circulaţia şi stratificaţia generală a atmosferei (în condiţiile
de trecere a fronturilor calde şi advecţiei maselor de aer peste suprafeţe puternic răcite).
Efectul climatic al poleiului se răsfrânge în domeniul organizării activităţilor economice
prin îngreunarea şi chiar paralizarea traficului rutier pe perioada de manifestare.
Grindina, este un fenomen climatic specific perioadei calde a anului şi este
generat de ploile cu caracter convectiv şi ploile frontale de mare intensitate. Fenomenul
are o frecvenţă medie anuală de cca. 3-4 cazuri, luna cu cele mai multe cazuri fiind iunie
(cca. 1-2 cazuri pe lună).
Fenomenele orajoase, sunt fenomene electrice ale atmosferei şi se produc la
nivelul municipiul Orăştie începând cu luna aprilie până în luna noiembrie. Numărul
mediu anual cu fenomene orajoase se ridică în medie la cca. 12 zile, iar frecvenţele cele
mai mari de producere se încadrează în intervalul aprilie-octombrie, când şi intensitatea
proceselor convectiv-termice înregistrează intensităţile maxime. În celelalte luni ale
anului, fenomnenele orajoase se produc cu totul excepţional, fiind de origine frontală.
Din punct de vedere al implicaţiilor în organizarea activităţilor economice, fenomenele
orajoase interesează mai ales din perspectiva avariilor pe care le pot genera prin lovirea
unor construcţii sau obiective izolate de către „trăsnete”.
Particularităţi ale organizării climatului în municipiul Orăştie
Evoluţia şi repartiţia spaţio-temporală a elementelor climatice în strânsă legătură
cu radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile suprafeţei active –
ca factori climatogenetici de bază – încadrează municipiul Orăştie în categoria celui
continental moderat de tranziţie, specific unităţilor centrale ale ţării. Pe acest fundal al
climatului general se suprapun o serie de topoclimate cu caracteristici proprii,
determinate de specificitatea suprafeţei active. Ţinând cont de însuşirile suprafeţelor
active, de orientarea şi gradul lor de înclinare, de expunerea acestora faţă de razele
solare şi circulaţia aerului în cadrul oraşului se pot deosebi mai multe tipuri de
topoclimate:
a) Topoclimatul de luncă. Acesta se conturează la nivelul luncii Mureşului şi se
caracterizează prin oscilaţii de temperaturi diurne ridicate, cu un maximum de condiţii
pentru producerea cerului senin. Răcirea din timpul nopţii intensificată de prezenţa
inversiunilor termice contrastează cu încălzirea puternică din timpul zilei. În timpul iernii
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ca urmare a acumulării aerului rece, intervalul de producere a îngheţului este mult mai
mare comparativ cu suprafeţele mai înalte situate pe versanţi. Microclimatul de luncă
depăşeşte ca repartiţie zona de luncă propriu-zisă, ajungând până la partea inferioară a
versanţilor.
b) Topoclimatul de versant. Acesta se conturează la nivelul versanţilor din
cadrul teritoriului municipiului Orăştie ce aparţin Dealurilor Orăştiei. Factorul
predominant al modelării topoclimatului de versant îl reprezintă expoziţia, panta şi legat
de aceasta, circulaţia aerului respectiv gradul de insolaţie. Topoclimatul de versant se
evidenţiază prin amplitudini mici de oscilaţie a temperaturii aerului datorită expunerii
permanente la circulaţia aerului ceea ce nu permite o supraîncălzire a acestuia, variaţia
duratei de insolaţie cu impact direct asupra temperaturii versanţilor cu expoziţie sudică şi
nordică. De asemenea, o specificitate a topoclimatului de versant o reprezintă creşterea
gradului de nebulozitate şi a cantităţilor de precipitaţii.
c) Topoclimatul aşezărilor. Acesta se organizează în cadrul perimetrului
aşezărilor unde datorită transformării integrale a caracteristicilor suprafeţelor active
(predominarea suprafeţelor active artificiale care au diferite albedouri, de obicei mari cu
excepţia asfaltului care absoarbe aproape integral radiaţia solară, orientări diferite şi
ungiuri mari faţă de incidenţa razelor solare (cazul pereţilor clădirilor), prezenţa în
cantităţi mari a particulelor fine de praf în atmosferă ce joacă rolul de nuclee de
condensare, slaba reprezentare a suprafeţelor active naturale) parametrii climatici sunt
modificaţi de cele mai multe ori, aceştia primind caracter şi nuanţe „excesive”. Astfel,
temperatura aerului atât iarna cât şi vara înregistrează valori mai ridicate în perimetrului
construit comparativ cu spaţiile limitrofe adiacente. Datorită coeficientului de
conductibilitate calorică ridicat a asfaltului, în timpul zilei acesta înmagazinează o
cantitate importantă de căldură, care este cedată apoi treptat în cursul nopţii stratului
superficial de aer. Umiditatea aerului înregistrează valori scăzute mai ales ziua când
acesta este puternic încălzit. Circulaţia aerului este mult modificată datorită obsacolelor
existente în faţa acestuia (clădiri în special). Astfel, dintr-o curgere laminată aceasta se
transformă într-o mişcare turbulentă, pe diverse traiectorii ceea ce determină şi o
împrăştiere mare a particulelor solide creând astfel condiţii favorabile pentru formarea
ceţii în timpul toamnei şi producerii ploilor convective vara.
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2.2.6. Zonarea geoclimatică2
Adâncimea de îngheţ
adâncimea max. de îngheţ este 0,80-0,90 m conform STAS 6054 / 77;
Zonarea climatică:
temperaturi de calcul iarna:
zona III (θe = -18 oC), conf. SR 10907 / 1 – 1997;
temperaturi de calcul vara:
zona II (θe = +25 oC), conf. STAS 6472 / 2 – 1983;
Zonarea încărcărilor date de vânt:
zona A (sub 800 m altitudine), viteza vântului 22 m / s, presiunea dinamică 0,30 kN
/ mp, conform STAS 10101 / 20 – 1990;
Zonarea potenţialului vântului cu viteza mai mare de 4 m / s:
zona E (1500 ore / an);
Zonarea încărcărilor date de zăpadă:
zona B (gz = 1,2 / 1,6 / 2,0 kN / mp) conform STAS 10101 / 21 – 1992;
Zonarea repartiţiei precipitaţiilor medii anuale:
600 – 1000 mm;
Date seismice
Zonarea seismică face obiectul Legii nr. 575 / 2001, de aprobare a PATN –
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural – Cutremure de pământ. Conform acestei
documentaţii definirea cutremurului este: o mişcare vibratoare a scoarţei terestre,
generatã de o rupturã brutalã în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri
materiale.
Intensitatea seismică a municipiului Orăştie, exprimată în grade MSK, se
încadrează în zona 6, cu perioada medie de revenire la 100 ani.
Pentru stabilirea condiţiilor de construire se va respecta “Codul de proiectare
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2006.
Zonarea pentru seisme cu intervalul mediu de recurenţă al magnitudinii IMR = 100
ani include municipiul la: ag = 0,08 g (acceleraţia terenului pentru proiectarea
constucţiilor la strarea limită ultimă) şi Tc = 0,7 sec (perioada de control / colţ a
spectrului de răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice).

2

Conform Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la
clădiri – anexa 4 (2003)
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Din punct de vedere seismic se poate aprecia că Municipiul Orăştie este situat întro zonă relativ favorabilă raportat la teritoriul naţional.

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

89

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU ŞI OPTIMIZAREA ACESTORA
Municipiul se află situat pe două din principalele căi de comunicaţie naţionale şi
europene, respectiv: rutier - DN 7 (E 68) şi feroviar - linia 200.
Coridorul de transport Pan-European IV va traversa judeţul Hunedoara.
Tronsonul de autostradă Deva – Orăştie face parte din viitoarea autostradă PiteştiSibiu-Deva-Nădlac.
Municipiul Orăştie este legat de reţeaua feroviară naţională prin magistrala Vinţu
de Jos - Simeria (linia 200), cu linie normală dublă electrificată. Staţia C.F.R. Orăştie
deserveşte atât traficul de persoane cât şi cel de mărfuri.
În concluzie, municipiul Orăştie are un potenţial de poziţie favorabil.
Distanţa dintre municipiul Orăştie şi localtăţi de rangul II (km)
Deva
Alba-Iulia
(jud. Alba)
pe şosea
25
41
pe CF (linie directă)
26
Distanţa dintre municipiul Orăştie şi localtăţi de rangul III (km)
Geoagiu
Simeria
pe şosea
pe CF (linie directă)

13
-

15
17

Distanţa dintre municipiul Orăştie şi localtăţi de rangul IV (km)
Turdaş
Mărtineşti
Romos
pe şosea
7
9
9

Sebeş
(jud. Alba)
24
-

Cugir
(jud. Alba)
25
-

Beriu
7

Localităţi înfrăţite cu municipiul Orăştie:
-

Jerash - Iordania (Data înfrăţirii: 01.09.2008)
Populaţia: 31.650 locuitori.
Localizare: Jerash, este capitala şi cel mai mare oraş al provinciei Jerash, fiind
situat în nordul Iordaniei, la 48 km de capitala Amman. Jerash este considerat ca a fi
unul dintre cele mai importante şi bine conservate oraşe romane din lume, din afara
Italiei.
-

Sliedrecht - Olanda (Data înfrăţirii: 28.05.2003)
Populaţia: 23.837 locuitori.

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

90

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Localizare: situat în sud-vestul Olandei, cu o suprafaţă de 14 km2 (din care 1,22
km2 este acoperită de apă). Sliedrecht găzduieşte Muzeul Naţional de Dragare,
unicul muzeu de dragare din lume.
-

Fenouillet - Franţa (Data înfrăţirii: 22.10.1999)
Populaţia: 5000 locuitori, 54% din populaţie este sub 40 de ani.
Localizare: în sudul Franţei, pe malul râului Garonne.
Aparţine Comunităţii Aglomerării Urbane Toulouse.

-

Criuleni - Republica Moldova (Data înfrăţirii: octombrie 1998)
Populaţia: 10.170 locuitori
Localizare: situat în estul Republicii Moldova, pe malul râului Nistru.
Este reşedinţa raionului Criuleni, centru administrativ, economic, politic şi cultural.

-

Helmstedt - Germania (Data înfrăţirii: 17.06.2002)
Populaţia: 25.186 locuitori.
Localizare: situat în nordul Germaniei, landul Saxonia inferioară.

-

Raat - Israel (Data înfrăţirii: 16.07.1997)
Populaţia: 47.000 locuitori.
Localizare: situat în Districtul Sud al statului Israel, oraşul a fost fondat în 1972,
prin politica de stabilizare a populaţiei de beduini-arabi.
A. Relaţii de înfrăţire
OLANDA
Donaţii

Alte activităţi

1. autobuz pentru comunitatea
orăştiană;
2. maşină DAF pentru colectarea
gunoiului menajer
3. ambulanţă pentru Serviciul Judeţean
de Ambulanţă - Hunedoara, filiala
Orăştie
4. echipamente şi medicamente de
primă urgenţă, produse de îngrijire
medicală pentru Spitalul Municipal
(aparatură medicală, paturi, lenjerie,
saltele)
5. mobilier urban - lămpi de iluminat
pentru oraşul nostru
6. finanţare pentru mobilarea biroului
primarului
7. calculatoare, mobilier şcolar,

1. realizarea de parteneriate între şcolile
"Obs. De Wilgen" Sliedrecht şi Şcoala
Generală "D.Stanca"; Grinden College
şi Şcoala Generală "Dr.Aurel Vlad"
2. formarea profesională în servicii
medicale şi sociale
3. organizarea unor cursuri de
perfecţionare a funcţionarilor publici
pentru realizarea codului de conduită
4. găzduirea copiilor de la Şcoala
Generală "Dominic Stanca", care au
participat la Festivalul Dragării din
Olanda
5. susţinerea financiară pentru
perfecţionarea unui funcţionar public
din Primăria Orăştie, în Olanda, pe
teme de management modern al
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8.
9.
10.
11.

materiale didactice, lucrări decorative
pentru şcoli
echipamnet sportiv pentru Sala
Sporturilor
fonduri pentru comunitatea rromă din
Orăştie: 1787,50 euro
jocuri pentru copii
haine, medicamente pentru Crucea
Roşie Orăştie

deşeurilorrealizarea de schimburi
profesionale între cadrele didactice şi
elevi în ceea ce priveşte sistemul de
învăţământ şi activităţile culturale şi
sportive
6. iniţierea proiectului pe ecologie şi
cunoaşterea, promovarea culturii,
istoriei, tradiţiilor româneşti şi
olandeze - între Şcolile Generale "Dr.
Aurel Vlad", "Dominic Stanca" şi
Wilgen Primary School - pentru anul
şcolar 2008-2009
7. schimb de experienţă educativ între
40 elevi şi 8 cadre didactice, din
unităţile şcolare din Orăştie şi
Sliedrecht. Schimbul de experienţă a
avut la bază proiectul "Natura şi
Tehnica

FRANŢA
Donaţii

Alte activităţi

1. furgonetă funerară pt. îmbunătăţirea
serviciilor funerare la Orăştie
2. achizitionarea unui apartament în
valoare de 100 milioane lei, destinat
găzduirii copiilor care împlinesc 18 ani
şi părăsesc instituţiile de plasament
ale statului
3. donaţii valorice: 450 euro pentru
aparatura birotică, 2552 euro pentru
amenajare parc copii, 5706 euro
pentru materiale renovări şi diverse
obiecte pentru copii, 4000 euro pentru
materiale renovări şi cadouri pt. copii
4. utilaje necesare pentru intervenţii la
reţeaua de distribuţie a apei
5. 30 saltele (Tatami) pentru clubul de
karate Dacicus din Orăştie, în valoare
aproximativă de 200 euro/buc
6. ajutoare anuale pentru casa de copii
cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi
Crăciun

1. schimburi de experienţă între copiii şi
sportivii dintre cele două comunităţi
2. s-a derulat un proiect în scopul
acordării asistenţei specializate
copiilor rromi, cu cerinţe educaţionale
speciale
3. finanaţarea unui proiect derulat în
parteneriat cu Fenouiellet:
"Dezvoltarea multiculturală prin
schimburi culturale"
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GERMANIA
Donaţii

Alte activităţi

1. ambulanţă pentru realizarea unui
serviciu SMURD la Orăştie
2. autoutilitară RW2 pentru stingerea
incendiilor, donată Detasamentului de
Pompieri Orăştie
3. medicamente, paturi, lenjerie,
alimente, îmbrăcăminte pentru spitalul
municipal
4. mobilier şcolar (bănci, scaune)
5. manechin cu toată dotarea necesară
pentru derularea optimă a pregătirilor
pentru demersurile necesare primului
ajutor
6. sprijin material pentru deplasarea în
mai multe oraşe din Germania a
corului de copii "Vlăstarele Orăştiei"
pentru susţinerea de concerte

1. documentare şi schimb de experienţă
în domeniul situaţiilor de urgenţă şi
salvare
2. schimburi culturale: expoziţii cu
produse specifice româneşti,
promovarea valoriilor, tradiţiilor şi
culturii româneşti
3. acordul de parteneriat semnat şi
concretizat de ASO (Asociaţia
Samaritenii Orăştieni) şi ASB
(organizaţia germană), primăria fiind
un pilon activ pentru această acţiune
4. găzduirea anuală a elevilor români în
vederea participării la manifestările
culturale din Helmstedt
5. schimb de experienţă pe teme
educaţionale şi culturale

B. Relaţii de colaborare cu alte oraşe decât cele înfrăţite
SPANIA
Primăria oraşului Logrono a donat 80.000 euro în scopul reabilitării edificiului pentru
rezidenţa de bătrâni.
ITALIA
Comitetul Regional din Trento al Organizaţiei Crucii Roşii din Italia, a donat Spitalului
Municipal: mobilier (paturi, saltele, scaune, comode, dulapuri, frigider, aparate pentru
gheaţă), aparatură medicală, lenjerie pentru spital, materiale de întreţinere,
medicamente, produse pentru curăţenie, veselă.
ANGLIA
Organizaţia de caritate Lions Club din Anglia a făcut diverse donaţii şi a organizat
activităţi recreative şi sportive pentru copiii instituţionalizaţi din Orăştie.
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Studii de fundamentare
Pentru elaborarea PUG s-au realizat următoarele studii de fundamentare:
Reambularea topografică cu ajutorul ortofotoplanurilor, în sistem GIS proiecţie
stereo 70 şi introducerea PUZ / PUD-urilor elaborate după aprobarea PUG-lui
vechi;
Evoluţia localităţii sub aspect istorico-cultural, etnografic şi urbanistic arhitectural;
identificarea şi delimitarea zonelor construite protejate (monumente, ansambluri şi
situri istorice, valori etnografice, cultura „vie” – festivaluri, obiceiuri, tradiţii, etc)
Căi de circulaţie şi transporturi în localitate şi în teritoriul de influenţă al acesteia;
Condiţii geotehnice şi hidrogeologice / Riscuri naturale;
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului;
Stabilirea zonelor protejate (naturale/construite);
Proprietatea asupra terenurilor;
Valorificarea potenţialului turistic;
Socio-demografia;
Activităţi economice conf. clasificării CAEN:
Evoluţia deplasărilor;
Echiparea majoră edilitară.
Concluziile studiilor de fundamentare se regăsesc în capitolele aferente memoriului
general de faţă.
Evoluţie posibilă, priorităţi
Denumirea
documentaţiei
PATN Secţiunea I –
Căi de comunicaţie, Legea 71 /
1996, modificată prin Legea
363 / 2006

-

-

-

Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare a municipiului Orăştie
Autostrada (Coridorul paneuropean de transport
multimodal IV) Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Lehliu - Feteşti -Cernavodă Constanţa;
Linii de cale feratã convenţionale, cu viteza pânã la 160
km/h pe trasee existente reabilitate (Coridor Paneuropean
multimodal IV şi Reţea TEN-F) Curtici - Arad - Simeria Vinţu de Jos - Alba Iulia - Coşlariu - Copşa Micã - Braşov Ploieşti - Bucureşti - Feteşti - Medgidia - Constanţa;
Cãi navigabile la care se vor executa lucrãri de
amenajare: Râul Mureş de la frontierã pânã la Alba Iulia;
Aeroporturi existente în apropiere: Sibiu, Caransebeş,
Timişoara, Arad.
Aeroport propus în apropiere; Alba-Iulia.
Terminale de transport combinat existente, la care
urmeazã sã se execute lucrãri de modernizare: Deva.
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Denumirea
documentaţiei
PATN Secţiunea a II-a –
Apa, Legea 171 / 1997,
modificată prin Legea 20 /
2006

PATN Secţiunea a III-a –
Zone protejate, Legea 5 / 2000
PATN Secţiunea a IV-a –
Reţeaua de localităţi, Legea
351 / 2001 şi Legea 100 / 2007
PATN Secţiunea a V-a –
Zone de risc natural, Legea
575 / 2001

PATN Secţiunea a VIII-a –
Zone cu resurse turistice,
Legea 190 / 2009
Conceptul strategic de
dezvoltare teritorială România 2030

Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare a municipiului Orăştie
Bazinul hidrografic Mureş
Bazin hidrografic cu resurse specifice mai mici decât media pe
ţară (1875 mc/ locuitor şi an): între 50-100%.
Calitatea râului Mureş: categoria a II-a.
Vulnerabilitatea resurselor de apă subterană este ridicată şi
necesită măsuri de protecţie la poluare.
Lucrări hidroedilitare de reabilitare propuse pe termen mediu
(2006-2015) în Orăştie:
- majorare debite la captare-tratare apă
- majorare capacitate de compensare, înmagazinare apă
- reabilitare reţea de distribuţie apă
- extindere reţea de distribuţie apă
- reabilitare reţea de canalizare
- extindere reţea de canalizare
- extindere staţie de epurare
Unitate teritorial administrativă cu concentrare foarte mare a
patrimoniului construit, cu valoare culturală de interes
naţional.
Localitate urbană de rang II – Orăştie (vezi “Elemente şi nivel
de dotare”)
Intensitatea seismică pe scara MSK - zona 6, cu perioada
medie de revenire la cca. 100 ani.
Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore, în
perioada 1901-1997 este între 100 – 150 mm.
Unitate teritorial administrativă afectată de:
- alunecări primare de teren, cu potenţial de producere
scăzut;
- inundaţii datorate revărsării unui curs de apă.
Unitate teritorial administrativă cu concentrare mare de
resurse naturale şi antropice.
Municipiului Orăştie este propus ca pol de dezvoltare
subregional, este aflat în zona de influenţă a municipiului
reşedinţă de judeţ Deva şi este amplasat pe Coridorul
paneuropean IV.
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Sursa: INCD Urbanproiect, Conceptul strategic de dezvoltare teritoriala România 2030

Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Orăştie
PRIORITATEA LOCALĂ 1.
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMIEI
BAZATE PE CUNOAŞTERE
Direcţia strategică 1.1.
Sprijinirea afacerilor existente şi stimularea creării de noi afaceri
Programe şi proiecte:
Reabilitarea infrastructurii de afaceri
Amenajarea pieţei Grădişte
Amenajarea Stânei municipiului
Realizarea unui parc industrial asigurat cu infrastructura de acces şi utilităţile
necesare
Reabilitarea vechilor clădiri din unităţile militare pentru oferirea de spaţii pentru
dezvoltarea de afaceri
Asigurarea/ reabilitarea infrastructurii necesare în zonele industriale
Promovarea antreprenoriatului şi oferirea de consultanţă de afaceri
Revigorarea tradiţiilor meşteşugăreşti locale
Înfiinţarea unui incubator de afaceri
Dezvoltarea Centrului de afaceri şi a serviciilor de consultanţă şi formare pentru
afaceri, inclusiv pentru managementul de proiect şi accesarea Fondurilor
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Strucutrale
Promovarea afacerilor locale şi încurajarea schimburilor cu parteneri străini
Crearea şi dezvoltarea unor organizaţii neguvernamentale ale oamenilor de afaceri
Realizarea unor campanii de promovare a antreprenoriatului şi a fondurilor
disponibile pentru finanţarea afacerilor
Dezvoltarea industriei serviciilor
Dezvoltarea industriilor bazate pe resursele locale specifice şi cu tradiţie
(prelucrarea lemnului, pielărie şi blănărie, plante medicinale, chimică)

Modernizarea industriei agricole
Realizarea unui centru de desfacere a produselor agricole locale
Încurajarea producerii de utilaje agricole pentru zonele de deal şi munte
Realizarea unui sistem modern de irigaţii
Sprijinirea dezvoltării de produse ecologice
Valorificarea superioară a plantelor tehnice (soia, rapiţă) şi medicinale cultivate în
zonă
Dezvoltarea unor sisteme integrate pentru producţia agricolă-industrializarea
produselor primare-comercializare
Direcţia strategică 1.2.
Atragerea de investiţii străine directe
Programe şi proiecte:
Promovarea avantajului comparativ al municipiului
Elaborarea unui plan de marketing pentru atragerea investiţiilor
Actualizarea anuală a Profilului Socio-Economic al municipiului Orăştie
Realizarea unui sistem informaţional pentru investitori
Realizarea unei baze de date cu spaţiile şi terenurile disponibile pentru dezvoltarea
afacerilor
Realizarea unui parteneriat local pentru atragerea de investiţii în municipiu
Direcţia strategică 1.3.
Sprijinirea cercetării-dezvoltării-inovării cu impact efectiv la nivel local
Programe şi proiecte:
Conştientizarea actorilor locali referitor la importanţa dezvoltării tehnologice
durabile
Dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic şi conectarea la reţeaua judeţeană
şi naţională
Realizarea unor campanii de promovare şi diseminare a proiectelor de cercetaredezvoltare-inovare durabilă
Promovarea şi introducerea criteriilor de eco-eficienţă în activităţile de producţie şi
servicii
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Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Realizarea unui sistem de utilizare a biomasei ca sursă de energie neconveţională
Utilizarea energiei apei din coloana de aducţiune a apei
Utilizarea de echipamente ce valorifică resurse regenerabile de energie

PRIORITATEA 2.
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
Direcţia strategică 2.1.
Reabilitarea şi dezvoltarea străzilor şi drumurilor publice
Programe şi proiecte:
Reabilitarea drumurilor existente şi construirea unor drumuri noi
Realizarea centurii de ocolire a municipiului Orăştie
Construirea unui drum de legătură între Orăştie şi Costeşti
Construirea unui drum de legătură între Orăştie şi Romos
Realizarea şi/sau reabilitarea căilor de acces către zonele industriale existente sau
propuse
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban
Amenajarea parcărilor din zona blocurilor
Realizarea unor parcări sub şi supra terane
Crearea unor alei şi trotuare pe străzile Gării, Luncii
Continuarea modernizării străzilor în municipiul Orăştie
Realizarea de căi de acces către zonele rezidenţiale propuse
Pavarea trotuarelor din oraş
Reabilitarea infrastructurii stradale în zona Digului
Realizarea unor piste pentru biciclete
Optimizarea circulaţiei în municipiul Orăştie
Construirea unui pod în dreptul str. Vânătorilor
Realizare semaforizare intersecţie DN 7 cu strada Mureşului
Accesibilizarea staţiilor de autobuz, trotuarelor şi a altor spaţiilor publice, pentru
persoanele cu dizabilităţi
Continuarea construirii staţiilor pentru autobuz
Punerea în circulaţie a unor mijloace de transport local moderne/ecologice
accesibile şi persoanelor cu dizabilităţi
Direcţia strategică 2.2.
Dezvoltarea utilităţilor publice urbane
Programe şi proiecte:
Modernizarea sistemului de apă şi canalizare
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare inclusiv pentru zonele
industriale
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

98

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

-

Realizarea unei reţele de apă brută pentru utilizarea în situaţiile care nu necesită
apă potabilă
Alimentare cu apă şi canalizare în zona Digului
Finalizarea lucrărilor rămase după implementarea proiectelor SAMTID şi realizarea
branşamentelor la utilităţi
Echilibrare şi extindere reţele apă, diferenţa ce nu a fost prevăzută în programul
SAMTID
Extinderea canalizării în zona Gării, Luncii
Extinderea reţelei de apă şi canalizare către zonele rezidenţiale şi industriale
propuse
Modernizarea staţiei de epurare şi creşterea capacităţii acesteia
Reabilitarea sistemului de captare a apei potabile, inclusiv din puţuri de mare
adâncime
Realizare staţie de pompare ape menajere pentru zona Gării şi extinderea
canalizării
Realizarea de noi hidranţi supraterani

Modernizarea şi eficientizarea sistemului de reţele electrice, iluminat public şi
gaze naturale
Retehnologizarea şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei
electrice
Racordarea tuturor gospodăriilor din zona oraşului la energia electrică
Extinderea branşamentelor la energie electrică şi gaze pentru zonele rezidenţiale
propuse
Construire microhidrocentrale, care să asigure furnizarea de energie electrică şi
apă menajeră/industrială
Modernizare, extindere şi eficientizarea iluminatului public
Achiziţionarea de produse pentru iluminatul festiv
Amenajarea luminotehnică a centrului vechi
Direcţia strategică 2.3.
Reabilitarea şi construirea de clădiri de utilitate publică şi privată
Programe şi proiecte:
Reabilitarea infrastructurii de educaţie
Continuarea reabilitării şi construirea de noi creşe, grădiniţe şi şcoli
Definitivarea reabilitării Grupului Şcolar de Chimie Industrială “Nicolaus Olahus”
Executarea a două corpuri de clădiri şcolare la Şcolile „Dominic Stanca” şi „dr.
Aurel Vlad”
Dotarea instituţiilor de învăţământ şi formare profesională continuă cu echipamente
şi materiale specifice adecvate unui proces de învăţământ/formare modern
Reabilitarea infrastructurii de sănătate
Reabilitarea şi dotarea cu aparatură şi mobilier moderne a Spitalului municipal şi
ambulatoriului
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Reabilitarea unor spaţii din cadrul Policlinicii Vechi
Modernizarea unităţii de primire urgenţe în cadrul Spitalului Municipal

Reabilitarea şi construirea altor clădiri sau zone de interes public şi privat
Extinderea sediului Primăriei Municipiului Orăştie
Reabilitarea faţadelor din zona centrală
Construirea de locuinţe standard, pentru închiriat tinerilor, pensionarilor, categorii
cu probleme sociale
Construirea a 200 de apartamente, cu caracter social şi de necesitate
Realizarea de amenajări exterioare la blocurile ANL
Oferirea tinerilor de locuri pentru construirea de case
Mutarea târgului pentru animale pe un alt amplasament şi valorificarea zonei,
pentru construcţii de locuinţe şi agrement
Reabilitarea unor blocuri de locuinţe degradate (faţade, subsoluri etc)
Conştientizarea populaţiei referitor la importanţa izolării termice şi a facilităţilor
legale pentru reabilitarea clădirilor
Mansardarea şi/sau izolarea termică a clădirilor de utilitate publică şi privată
Realizarea de reparaţii şi modernizări la Casa de Cultură „Alexandru Grozuţă”
Crearea unui Centru administrativ-financiar-judiciar modern cu realizarea de spaţii
exterioare, parcări şi infrastructură adecvate
Amenajarea clădirilor pentru accesului persoanelor cu dizabilităţi
Construirea de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi
Reabilitare locuinţe pentru comunitatea de romi din zona Digului
Modernizarea cartierelor Digului şi Muzicanţilor
Realizarea unui spaţiu rezidenţial şi de agrement în zona unităţii milit. Dealu Mic
Construirea unui cimitir pentru animale

PRIORITATEA 3.
PROTEJAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI
Direcţia strategică 3.1.
Rezolvarea problemelor actuale din domeniul apei, aerului şi solului
Programe şi proiecte:
Amenajarea şi ecologizarea apelor şi zonelor industriale
Amenajarea Părâului oraşului
Ecologizarea părţii din incinta SC IMO SA, care a fost trecută în proprietatea
primăriei
Ecologizarea zonelor industriale ajunse în stare de faliment
Reabilitarea zonei industriale, C.T., demolarea construcţiilor şi valorificarea
terenului, extinderea zonei industriale de nord
Colectarea apelor pluviale de pe versanţi şi modernizarea Canalului Morii
Amenajarea zonelor cu pericol de inundaţii la precipitaţii puternice pentru
prevenirea unor asemenea situaţii (realizarea de diguri, canale etc.)
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Gestionarea eficientă a deşeurilor din zona Orăştie
Colectarea selectivă şi gestionarea deşeurilor din municipiul Orăştie
Colectarea selectivă a deşeurilor în Munţii Orăştiei
Controlul depozitării materialelor rezultate din demolări
Eliminarea depozitării necontrolate de deşeuri
Realizarea unui Centru de reciclare şi valorificare a deşeurilor
Creşterea numărului de coşuri de gunoi pe străzi, în zonele publice şi de agrement
şi înlocuirea celor uzate/ distruse
Închiderea actualei rampe de gunoi, care nu corespunde normelor UE
Recuperarea emisiilor de gaz metan din groapa de gunoi menajer a Municipiului
Orăştie
Direcţia strategică 3.2.
Implementarea unui sistem de management integrat al protecţiei mediului
Programe şi proiecte:
Integrarea în sistemele judeţene, regionale şi naţionale de protecţie a mediului
Participarea la programul managementului resurselor de apă
Participarea la un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii apelor subterane
Implementarea unui management integrat al calităţii aerului
Participare la planul regional de gestionare a deşeurilor
Racordarea la sistemul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor (colectare,
transport, depozitare şi reciclare)
Integrarea în sistemul regional de măsurare a calităţii aerului, solului şi a apelor de
suprafaţă şi subterane
Integrarea în structura judeţeană şi regională de protecţia mediului, de recuperare
şi reciclare a materialelor refolosibile, cât şi a calităţii mediului
Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul mediului
Participarea la programe regionale şi locale de educaţie privind mediul
Încurajarea constituirii parteneriatelor de tip public privat în activităţi de protecţie a
mediului
Încurajarea şi susţinerea IMM-urilor care activează în domeniul mediului
Monitorizarea permanentă a zonelor de risc şi a factorilor de mediu
Realizarea unor hărţi de risc natural (alunecări de teren, inundaţii, seism) şi
antropic si harta de hazard a judeţului (alunecări de teren, inundaţii, seism,
antropice)
Determinarea zonelor în care se impune realizarea perdelelor de protecţie
Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu şi fundamentarea unei strategii pe
termen lung
Realizarea unor hărţi a terenurilor cu risc de eroziune şi alunecări de teren
Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici şi fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi
neregenerabile
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-

Întărirea serviciilor de protecţie a mediului şi a consumatorului
Identificarea şi reducerea factorilor de poluare (aer, apă, sol, fonic) din municipiu
Conştientizarea populaţiei referitor la importanţa protecţiei mediului şi reducerii
factorilor de poluare
Promovarea voluntariatului în rezolvarea probelemelor de mediu locale
Oferirea de programe de educaţie ecologică diferitelor categorii de populaţie

PRIORITATEA 4.
CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII TURISTICE A MUNICIPIULUI ORĂŞTIE ŞI A ZONEI
SALE DE INFLUENŢĂ
Direcţia strategică 4.1.
Diversificarea ofertei turistice şi de petrecere a timpului liber a municipiului şi
zonei de influenţă a Orăştiei
Programe şi proiecte:
Crearea şi modernizarea unor facilităţi pentru petrecerea timpului liber şi de
punere în valoare a obiectivelor turistice
Amenajarea şi punerea în valoare centrului istoric, inclusiv zidul Cetăţii şi sinagoga
Repararea ansamblului de biserici reformate din incinta Cetăţii Orăştie
Amenajarea Parcului Tineretului Orăştie
Amenajarea Pieţei Aurel Vlaicu
Amenajarea zonei în jurul Catedralei Ortodoxe
Realizarea unui parc de distracţii în zona de agrement „La Băltuţe”
Amenajarea zonei de agrement Şumuştău
Realizarea unui muzeu în aer liber pentru promovarea tradiţiilor, obiceiurilor,
meşteşugurilor şi artei locale
Realizarea unui muzeu al Cărţii/Bibliei şi personalităţilor orăştiene
Identificarea şi amenajarea de noi zone verzi
Reabilitarea şi valorificarea Stadionului Mecanica şi a zonei adiacente
Amenajarea unor terenuri de joacă şi divertisment
Realizarea unui „Oraş al copiilor/adolescenţilor/tinerilor” structurat ca un oraş real
(cu o stradă principală, primărie, facilităţi de recreere, educaţie şi catering) care să
ofere activităţi de învăţare şi recreere şi dezvoltarea relaţiilor dintre copiii de
diverse etnii
Construirea unui bazin acoperit de înot
Realizarea unei galerii de artă şi a unei popicării
Realizarea unei mediateci
Modernizarea şi dotarea sălii de sport cu aparatura necesară
Realizarea unei „Case a ştiinţelor şi artelor” care să folosească materiale ecologice
şi energie „verde”, să conţină muzee interactive, expoziţii, săli de spectacole şi alte
spaţii care să se constituie într-un pol de atracţie pentru toate categoriile de vârstă
pentru cetăţeni şi turişti
Studierea oportunităţii/ fezabilităţii realizării unor băi termale la Orăştie
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-

Înfiinţarea unui teatru de păpuşi
Conştientizarea populaţiei referitor la importanţa practicării sportului
Realizarea de competiţii sportive

Oferirea de servicii turistice competitive
Achiziţionarea unui mijloc de transport modern, conform normelor UE pentru
transportul persoanelor cu handicap, care să suplinească lipsa "mocăniţei" şi să
ducă la creşterea atractivităţii turistice şi stimularea vizitării Cetăţilor Dacice din
Munţii Orăştiei
Marcare trasee turistice care să pornească din centrul Orăştiei şi care să conducă
către principalele obiective turistice ale municipiului şi către traseele montane sau
de conectare a obiectivelor turistice din zonă (inclusiv marcarea acestor trasee)
Realizarea unor pensiuni turistice în spaţiile dezafectate sau în proprietate privată
Oferirea de pachete/servicii turistice integrate care să includă turism balnear şi
montan, situri istorice, muzeu de folclor, prezentarea tradiţiilor populare acasă la
cei ce le practică etc.
Direcţia strategică 4.2.
Promovarea oportunităţilor turistice şi dezvoltarea mediului de afaceri în turism
Programe şi proiecte:
Creşterea numărului de turişti în municipiul Orăştie
Crearea şi promovarea brandului local
Promovarea Festivalului „Căluşerul Transilvănean” şi a sărbătorilor locale
tradiţionale
Organizarea de serbări dedicate comunităţii saşe plecate în Germania
Sprijinirea creării de suveniruri locale
Realizarea unor programe care să valorifice experienţa multiculturală, multietnică
şi ecumenică a locuitorilor municipiului Orăştie
Realizarea unor pancarte explicative pentru obiectivele turistice
Realizarea unor hărţi cu obiectivele turistice locale şi din împrejurimi (plinate şi
pancarte la intrările în municipiu şi în locurile mai importante)
Sprijinirea acţiunilor de promovare a turismului şi realizarea de instrumente
promoţionale: broşuri, site internet, hărţi turistice, ghiduri turistice
Realizarea unui Centrul de informare şi promovare a ofertelor turistice locale
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea turismului şi promovarea municipiului
Stimularea schimbului de experienţă a personalului specializat în turism
Susţinerea iniţiativelor regionale de formare a specialiştilor în domeniul turismului
Încurajarea agenţilor comerciali să participe la târguri de turism şi organizarea unui
salon anual, pentru a încuraja agenţiile de turism să ofere produsele turistice ale
zonei
Implementarea unui sistem de dezvoltare şi promovare turistică a zonei Orăştie
(turism cultural, de agrement, pe bicicletă, de vânătoare, de observare a faunei şi
florei, arheologic/istoric, religios, eco-turism etc.)
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-

Promovarea produselor culinare specifice zonei
Sprijinirea realizării de produse ecologice specifice zonei
Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării Regiunii Istorice Dacia cu sediul la Orăştie
Susţinerea financiară a formaţiilor artistice şi sportive, pentru a participa la
manifestările internaţionale
Realizarea de parteneriate public-private pentru promovarea turistică a municipiului

PRIORITATEA 5.
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, PROMOVAREA OCUPĂRII
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

ŞI

A

Direcţia strategică 5.1.
Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman local
Programe şi proiecte:
Dezvoltarea capitalului uman
Realizarea unor programe de învăţământ şi formare profesională continuă în
concordanţă cu cerinţele şi tendinţele pieţei muncii
Realizarea unor parteneriate public-private pentru formare profesională continuă
Oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională elevilor şi forţei de muncă
Specializarea şi perfecţionarea cadrelor care oferă servicii de învăţământ şi
formare profesională continuă
Oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă pentru găsirea şi păstrarea unui loc de
muncă
Implementarea unor programe de folosire a experienţei şi cunoştinţelor
persoanelor peste 45 ani (inclusiv a pensionarilor)
Realizarea unor programe de motivare şi fidelizare a forţei de muncă
Realizarea unor programe de reorientare şi/sau reintegrare în muncă a
persoanelor disponibilizate
Promovarea incluziunii sociale
Realizare centru de reabilitare socială pentru persoane toxico-dependente
Realizare centru de reabilitare socială pentru persoane victime ale traficului de
persoane
Realizare centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane în dificultate
Crearea Centrului de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a
copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal
Crearea serviciilor protejate de inserţie socială destiante tinerilor care împlinesc
vârsta de 18 ani şi părăsesc sistemul de protecţie
Crearea unui Centru de coordonare şi monitorizare a copiilor străzii
Înfiinţarea de ateliere protejate pentru tinerii cu dizabilităţi
Înfiinţarea unui centru care să ofere servicii specializate copiilor şi tinerilor care se
confruntă cu consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice
Înfiinţarea unui centru de tranzit pentru copii repatriati şi victime ale traficului
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-

-

Înfiinţarea unui serviciu de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat
Oferirea de locuinţe sociale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie
Servicii rezidenţiale de tip familial pentru tinerii cu dizabilităţi care au împlinit 18 ani
şi nu urmează o formă de învăţământ
Achiziţionarea unui autobuz pentru persoanele cu handicap
Iniţierea unor programe de educaţie juridică şi de prevenire a infracţionalităţii în
rândul romilor
Iniţierea unor programe de informare, consiliere şi educaţie a etnicilor romi, privind
sănătatea, igiena, învăţământul, familia, protecţia copilului, accesul pe piaţa
muncii, drepturile cetăţeneşti, protecţia socială, etc.
Introducerea sistemului de asistenţă socială la domiciliu, pentru persoanele aflate
în dificultate
Organizarea de activităţi specifice vârstei a III-a
Sprijinirea activităţii CARP şi a asociaţiilor de persoane cu dizabilităţi
Stimularea participării etnicilor romi la viaţa economică, socială, educaţională,
culturală
Realizarea unor proiecte de autodezvoltare comunitară cu aplicaţie în comunitatea
romă
Promovarea voluntariatului în rezolvarea problemelor sociale locale
Multiplicarea unor proiecte de succes în domeniul combaterii excluziunii sociale
implementate în România şi alte state europene

Direcţia strategică 5.2.
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale
Programe şi proiecte:
Dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii sociale şi oferirea de servicii sociale
adecvate
Realizarea unui Complex de servicii pentru vârstnici
Realizarea de dotări pentru persoane vârstnice (mese de şah, bănci etc.)
Realizarea unui Centru rezidenţial pentru vârstnici
Reabilitarea Cantinei de ajutor social
Realizarea unui Centru de recuperare specializată, de respiro/ criza şi de servicii
comunitare specializate pentru persoane cu dizabilităţi
Realizarea unui Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Modernizarea Centrului de prevenire şi intervenţie împotriva abuzului şi neglijenţei
Dezvoltarea de servicii/centre de zi şi de consiliere a familiei
Extinderea serviciilor de planning familial de la nivelul municipiului prin dezvoltarea
unei componente sociale
Înfiinţarea unor servicii de prevenire a abandonului cu atribuţii pentru depistare
precoce, planning familial, monitorizare şi sprijin pentru femeia gravidă
Înfiinţarea unui serviciu de urgenţă de tip SMURD, în colaborare cu oraşul
Helmstadt Samsiten
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-

Realizarea Centrului Social Comunitar pentru min. 10 adulţi şi 30 copii, dotat cu
duşuri, maşină de spălat etc.

Dezvoltarea serviciilor publice locale
Continuare schimburilor de experienţă între administraţiile publice locale din
Orăştie şi oraşele înfrăţite, privind serviciile, modul de gestionare a patrimoniului şi
modalităţi de accesare a fondurilor structurale
Realizarea de schimburi culturale şi economice cu alte oraşe
Realizarea planurilor urbanistice de detaliu
Realizarea planurilor urbanistice generale şi regulamentelor locale aferente
acestora - elaborarea hărţilor de risc natural (alunecări de teren, inundaţii, seisme)
Realizarea planurilor urbanistice zonale şi regulamentele locale aferente acestora
conform cerinţelor de dezvoltare urbană: PUZ pentru zone construite protejate
(507 monumente istorice), PUZ pentru zonele centrale ale municipiului, PUZ
pentru alte zone de interes
Continuarea lucrării de cadastru edilitar, ca parte integrantă a sistemului naţional
Implicarea cetăţenilor în identificarea şi rezolvarea problemelor locale
Creşterea transparenţei decizionale şi dezbaterea publică a unor hotărâri de
interes general
Intărirea serviciilor privind relaţia cu cetăţenii printr-o structură logistică adecvată
Dezvoltarea Poliţiei Comunitare
Întărirea ordinii şi siguranţei publice cu sprijinul Poliţiei, jandarmeriei şi gardienilor
publici
Realizarea unei baze de date moderne privind evidenţa terenurilor intravilane şi
extravilane şi a cadastrului imobiliar
Reducerea timpului de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor
Întocmirea planurilor anuale de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice
înscrise în Lista patrimoniului mondial
Amplasarea unor lucrări de artă monumentală în oraş
Implementarea unui Sistem Informatic Geografic (G.I.S.) şi realizarea băncilor de
date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism şi amenajarea teritoriului
Facilitarea accesului la datele administrative, reducerea birocraţiei prin utilizarea
circuitului electronic de documentare
Oferirea de servicii publice electronice moderne
Gestionarea problemei câinilor comunitari
Atribuirea unor responsabilităţi distincte (desemnarea unor persoane sau crearea
unor direcţii) pentru dezvoltare locală şi statistică locală
Dezvoltarea şi susţinerea tradiţiei educaţionale în municipiul Orăştie prin
promovarea unui Centru academic/ universitar
Realizarea unor programe de oferire a unor servicii şcolare complete (educaţie,
pregătirea temelor, petrecerea timpului liber, catering etc.)
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Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor investiţii de
infrastructură şi protecţia mediului (folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor,
etc).
Important pentru relaţiile teritoriale este în mod deosebit crearea unor areale de
dezvoltare turistică, menite să valorifice resursele unui teritoriu mai amplu, dar şi
specific, care se remarcă prin:
-

peisaj natural pitoresc (spre zona carstică din bazinul văii Geoagiu la nord de
Orăştie şi spre Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina la sud de Orăştie).

-

zone de agrement (Arsenal Park – unitate militară de vacanţă, amenajarea
lacurilor Şumuştău şi “La Băltuţe” şi reabilitarea ştrandului din Orăştie).
Arsenal Park Transilvania (fosta bază secretă şi fabrică de muniţie), situat în
mijlocul unei păduri de foioase, este un complex de vacanţă de 4 stele, cel mai
întins din România şi unul din puţinele obiective cu temă militară din Europa.
Teritoriul de peste 80 ha cuprinde: muzeu militar în aer liber, teren de joacă, tabără
de antrenament, bază de expediţii turistice, cazare şi alimentaţie publică.
Arsenal Park

-

resurse balneare (staţiunea Geoagiu-Băi)
Staţiunea turistică Geoagiu Băi - se află situată la o distanţă de 6 km faţă de oraşul
Geoagiu, la o altitudine de 350 m, în zona de dealuri şi coline din partea de sud-est
a Munţilor Apuseni. Băile Geoagiu sunt cunoscute sub numele de "Thermae
Germisara" încă de pe vremea romanilor. Relicvele şi urmele arheologice găsite în
incinta băilor demonstrează o exploatare intensă şi permanentă în perioada
romană. Apa izvoarelor de la Geoagiu este calcaroasă, termală şi feruginoasă, cu
o temperatură de 33°C, făcând parte din rândul apelor oligometalice mezotermale.
Apele din staţiune sunt întrebuinţate atât în cura internă, cât şi sub formă de băi
pentru afecţiuni reumatismale, paralizii etc. Nămolul feruginos ce se găseşte aici
este întrebuinţat de asemenea în scop terapeutic.
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Baia romană antică (Germisara)

Ştrandul de ape termale

Drumul roman

Cascada

-

tradiţii în meşteşuguri (Relocarea Muzeului de etnografie şi artă populară Orăştie
şi extinderea lui cu secţie în aer liber)

-

relaţii teritoriale tradiţionale, susţinute de structura etnică şi confesională (zonă
de interferenţă dintre culturile românească, maghiară şi germană).

-

patrimoniu cultural construit valoros - concentrare de monumente istorice
(complexul de fortificaţii dacice de la Grădiştea Muncelului care face parte din
patrimoniul cultural mondial UNESCO, localitatea Turdaș - cu una din cele mai
importante descoperiri arheologice neolitice din Transilvania, localitatea Cigmău ruinele castrului roman Germisara, centrul istoric medieval Orăştie).
Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei - Cetăţile de la Costeşti (19 km din Orăştie),
Blidaru (21 km), Cetăţuie (22 km), Piatra Roşie fac parte din complexul de
fortificaţii care aveau destinaţia de a apăra capitala Daciei. Adevăratul centru
administrativ şi religios al dacilor a fost Sarmizegetusa Regia (cca 40 km din
Orăştie).
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Sarmizegetusa Regia - Sanctuarele de
andezit

Sarmizegetusa Regia - Sanctuarul mare
de calcar

Sarmizegetusa Regia - Drum dacic pavat

Castrul roman Germisara

Centrul istoric medieval Orăştie
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Activităţi
economice
în anul 2007
Agricultură
Silvicultură
Industrie prelucrătoare
Construcţii
Transporturi şi telecom.
Gospodărie comunală
Comerţ şi prest. servicii
Financiar bancare
Turism şi alim. publică
Sănătate*
Invăţămănt*
Sport, Cultură, Recreere
Total

Nr.
societăţi

Micro
0-9
angajaţi

9
7
13
9
107
70
34
30
28
26
2
2
255
237
11
11
33
27
10
10
3
3
11
10
516
442
100%
85,7%
*Cuprinde unităţile organizate ca societăţi comerciale

Nr. Intreprinderi
Mici
Mijlocii
10-49
50-249
angajaţi
angajaţi
2
3
1
24
9
2
2
2
16
2
6
1
56
14
10,8%
2,7%

Activităţi economice
Număr
Cifra de afaceri
în anul 2007
societăţi
(RON)
Agricultură
9
10494766
Silvicultură
13
16901372
Industrie prelucrătoare
107
186085294
Construcţii
34
21354153
Transporturi şi telecomunicaţii
28
6329632
Gospodărie comunală
2
422752
Comerţ şi prestări servicii
255
147754290
Financiar bancare
11
747021
Turism şi alimentaţie publică
33
6596132
Sănătate*
10
1006127
Invăţămănt*
3
132688
Sport, Cultură, Recreere
11
4855255
Total
516
402679482
*Cuprinde unităţile organizate ca societăţi comerciale
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peste 250
angajaţi
4
4
0,8%

Număr
angajaţi
34
190
3816
360
94
8
1039
15
197
25
8
40
5826
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Structura ocupaţională a populaţiei din municipiul Orăştie
Populaţia activă şi inactivă, municipiul Orăştie, 1992 / 2002
1992
2002
Ambele sexe
Ambele sexe
cifre abs.
%
cifre abs.
%
Populaţia stabilă
24174
100,00
21213
100,00
Populaţia activă
11928
49,34
9255
43,63
45,02
35,12
- Populaţia ocupată
10883
7450
4,32
8,51
- Şomeri
1045
1805
Populaţia inactivă
12246
50,66
11958
56,37
17,89
18,52
- Elevi, studenţi
4325
3929
15,03
21,33
- Pensionari
3633
4526
3,68
4,36
- Casnice
890
924
14,06
8,79
- Întreţinuţi de alte persoane
3398
1864
0,71
- Întreţinuţi de stat
150
0,00
2,66
- Alte situaţii
565
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Perioada de tranziție postsocialistă a afectat în mod vizibil structura populației
active şi inactive din municipiu. În condițiile scăderii populației totale a municipiului între
cele două recensăminte 1992, 2002, ponderea populației active în municipiu scade de la
49% în anul 1992 la 43,6% în anul 2002; concomitent putem observa creşterea ponderii
populației inactive de la 51% în anul 1992, la 56% în anul 2002. Scade dramatic
populația ocupată în municipiu de la 45% în anul 1992 la 35% în anul 2002. Creşte
ponderea pensionarilor în totalul populației de la 15% în anul 1992 la peste 21% în anul
2002. Presiunea exercitată de populația inactivă asupra populației active şi mai ales
asupra celei ocupate a crescut semnificativ într-un deceniu. Tendința este ca această
presiune să crească datorită fenomenului de îmbătrînire demografică a populației. În
asemenea condiții intervenția instituțiilor specializate în acordarea asistenței medicale şi
sociale va creşte enorm în următarele decenii.
Populaţia ocupată după statutul profesional – 2002
Ambele sexe
Masc.
Fem.
cifre abs.
%
cifre abs.
%
cifre abs.
Total
8711 100,00
4476
51,38
4235
95,15
48,04
Salariat
8288
4185
4103
3,25
2,31
Patron, intreprinzător
283
201
82
1,16
0,72
Lucrător pe cont propriu
101
63
38
0,04
0,03
Membru al unei societăţi
4
3
1
agricole / cooperatiste
0,31
0,21
Lucrător familial în
27
18
9
gospodăria proprie
0,09
0,07
Altă situaţie
8
6
2

%
48,62
47,11
0,94
0,44
0,01
0,10
0,02

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
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Majoritatea populației ocupate în anul 2002 (la recensământ) avea statut
profesional de salariat, adică era dependentă de locuri de muncă finanțate de stat sau
întreprinzători privați şi 3,3% din populația ocupată avea statut de întreprinzător. La
nivelul întrepinzătorilor masculinizarea este evidentă. Ceea ce înseamnă că afecerile
sunt considerate o treabă pentru bărbați.
Populaţia ocupată după sectorul în care lucrează, 2002
Ambele sexe
Masc.
cifre
%
cifre
%
abs.
abs.
Total
8711 100,00
4476
51,38
36,58
20,43
Pers. din sector de stat
3187
1780
56,56
27,40
Pers. din sector privat
4927
2387
6,72
3,44
Pers. din sector mixt
585
300
0,14
0,10
Pers. din gosp. proprie
12
9

Fem.
cifre
abs.
4235
1407
2540
285
3

%
48,62
16,15
29,16
3,28
0,04

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Majoritatea locurilor de muncă din Orăştie se află la ora actuală în sectorul privat
57%. Sectorul de stat oferă de lucru la 37% din populația ocupată.
Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei – 2002
Activităţi ale economiei
Total
Agricultură, silvicultură şi vânat
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie electrică, termică, gaze, apă
Construcţii
Comerţ şi repararea bunurilor personale / casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Financiar-bancare, asigurări
Tranzacţii imobiliare, servicii prestate intreprinderilor
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
Activităţi în gospodării personale

cifre abs.
7042
190
15
3558
133
276
696
185
220
98
102
566
401
440
156
6

%
100,00
2,70
0,21
50,53
1,89
3,92
9,88
2,63
3,12
1,39
1,45
8,04
5,69
6,25
2,22
0,08

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Peste 50% din populația ocupată a municipiului activează în domeniul industriei
prelucrătoare. Comerțul, administrația publică, sănătatea şi asistența socială, precum şi
învățământul sunt domenii majore de ocupare a forței de muncă din Orăştie.
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Dinamica forţei de muncă, municipiul Orăştie, 1992-2007
1992
1997
Salariaţi - total - număr mediu
12515
10145
Nr. mediu salariaţi în agricultură
366
107
Nr. mediu salariaţi în ind. - total
8379
7038
Nr. mediu salariaţi în ind. prelucrăt.
8234
6890
Nr. mediu sal. în energie electrică şi
145
148
term., gaze şi apă
Nr. mediu salariaţi în construcţii
317
213
Nr. mediu salariaţi în comerţ
393
680
Nr. mediu sal în transp. şi poştă
457
212
Nr. mediu sal. în activ. financiare,
92
124
bancare şi de asig.
Nr. mediu sal. în adm. publică
62
38
Nr. mediu salariaţi în învăţământ
435
428
Nr. mediu sal. în sănătate şi asist. soc.
435
437

2002
6428
18
4314
4150
164

2007
7557
125
5117
4972
145

230
495
192
56

277
427
90
65

119
349
391

155
304
99

Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

Din analiza datelor statistice, din fişa localității, cu privire la dinamica forței de
muncă în municipiul Orăştie se pot observa:
reducerea numărului de salariati în perioada 1992–2002. Efectivele de salariați
scad la jumătate față de anul de referință 1992. În anul 2007 înregistrăm o creştere
a numărului mediu de salariați din oraş cu aproximativ 1000 persoane. Această
creştere este probabil efectul perioadei de boom economic pe care a cunoscut-o
societatea românească după 2004. Absența datelor actualizate nu ne permite să
vedem ce consecințe a produs criza economică la nivelul oraşului.
industria prelucrătoare trece prin faza de restructurare disponibilizând masiv
salariați. Incepe să se stabilizeze după 2002 şi are un trend ascendent în anul
2007.
scade numărul salariaților din învățământ ca o consecință directă a reducerii
populației şcolare dar şi a numărului de unități de învățământ. Toate au drept cauză
subfinanțarea sistemului de învățămînt preuniversitar în România.
scăderea dramatică şi îngrijorătoare a numărului de salariați în sănătate şi asistență
socială. Scăderea este probabil acompaniată de un deficit în calitatea actului
medical şi de asistență socială, precum şi în imposibilitatea multora de a accesa
servicii private la un anumit preț. Consecința posibilă este înrăutățirea stării de
sănătate a populației şi discriminarea socială datorită dificultăților de incluziune
socială datorate mai ales sărăciei.
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Activitatea industrială

-

Principalele firme care activează în municipiul Orăştie sunt:
SC Sews România SRL (capital japonez) - producţie de cabluri electrice

-

SC Sogeco România SRL (capital mixt româno-italian) - producţie de aparate
electrocasnice

-

SC Nuovi Orizzonti SRL (capital italian) - producţie de articole de marochinărie

-

SC Geronimo SRL (capital românesc) - confecţii piele naturală

-

SC Laboratoarele FARES BIO VITAL SRL (capital român - lideri pe piaţa
ceaiurilor din România) - cultivarea plantelor medicinale şi prelucrarea lor sub
formă de: ceaiuri, siropuri, uleiuri esenţiale, tincturi, unguente, suplimente nutritive
În anul 1697 s-a înfiinţat farmacia ”La Leul de Aur” pe ale cărei rafturi se găseau
remedii din plante medicinale.
În 1908, Andrei Farago, licenţiat în farmacie la Viena, intră prin căsătorie în familia
care deţinea farmacia orăştiană.
În anul 1929, se înfiinţează “DIGITALIS – Prima Cooperativă Română Pentru
Cultivarea Plantelor Medicinale Orăştie”, devenită astăzi Laboratoarele FARES Bio
Vital. Aici se cultivau plante care apoi prindeau viaţă sub formă de ceaiuri, siropuri,
uleiuri esenţiale, iar firma avea uscătorie, extractoare, secţii şi maşini pentru
condiţionarea şi tocarea plantelor dar şi laboratoare pentru analize. Rezultatele
ştiinţifice, calitatea şi originalitatea produselor realizate au cucerit atât specialiştii
cât şi pe cei aflaţi în suferinţă. În semn de preţuire pentru meritele deosebite ale
companiei pe care o conducea, Andrei Farago primeşte în 1934 distincţia regală
“Meritul Comercial şi Industrial clasa I”.

-

S.C. Chimica S.A. Orăştie
1937-1948, "Staţia de încercare Astra"
Constituirea intreprinderii Chimica a început în anul 1937, sub denumirea de
"Staţia de încercare Astra" lucrările fiind conduse de Direcţia uzinelor Reşiţa până
în anul 1938, când au fost preluate de societatea anonimă "Astra vagoane,
armament şi muniţie Bucureşti", prima fabrică română de acest gen. La înfiinţare,
profilul de bază al intreprinderii a fost cel al produselor speciale şi un sector de
metalurgie necesar deservirii profilului de bază.
1948–1951, "Uzinele Tanantul"
Dupa 23 august 1944 s-a pus problema schimbării obiectului de activitate,
începându-se probele la instalaţia de oxid de fier cu dare în funcţiune în 1949. În
continuare se menţine profilul chimic, şi se diversifică sectorul metalurgic, iar ca noi
domenii se adaugă intreprinderii sectorul special şi secţii de prelucrare mase
plastice.
1951–1961, "Fabrica Chimica nr. 14 Orăştie"
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În această perioadă s-a făcut trecerea la profilul actual al societăţii, adică
producerea de repere injectate din material plastic. Astfel, începând cu 1960,
dezvoltarea în domeniul maselor plastice a fost de la 2000 t/an la peste 10.000
t/an.
1961–1972, "Fabrica Chimica Orăştie"
În această perioadă, se fac primii paşi în industria auto, devenind furnizor de
repere injectate din material plastic pentru autoturismele Dacia ale Uzinei de
Automobile Piteşti.
1972–1973, "Uzina Chimica Orăştie"
1973–1991, "Intreprinderea Chimica Orăştie"
Acestei perioade îi corespunde asimilarea de noi produse injectate din material
plastic, cât şi din spume poliuretanice, pentru autoturismele ARO - fabricate la
Câmpulung Muscel, OLTCIT - fabricate la Craiova, autocamioane ROMAN şi
tractoare - fabricate la Braşov. Nevoia de matriţe de injecţie necesare producţiei, a
dus la dezvoltarea secţiei Sculărie, care s-a specializat de-a lungul timpului în
proiectarea şi execuţia de matriţe pentru injecţia materialelor plastice, cu un grad
tot mai ridicat de complexitate.
1991-1992, "Plastor Orăştie"
1992 – până azi, "S.C. Chimica S.A. Orăştie"
Acţiunea de privatizare s-a început în anul 1995, prin metoda MEBO, când s-a
încheiat primul contract de cumpărare acţiuni de la FPS – 21% din pachetul deţinut
de acesta în baza legii 71/94. În anul 1996, asociaţia PAS a semnat al doilea
contract de vânzare acţiuni cu FPS, reprezentând 30%. Cea de a treia şi ultima
etapă a procesului de privatizare a fost în anul 1996. În această perioadă s-a pus
tot mai mult accentul pe retehnologizare, fiind urmarită înlocuirea treptată a
maşinilor de injecţie existente cu altele de nouă generaţie, cu performanţe tehnice
superioare. Concomitent cu această acţiune, s-a continuat specializarea
personalului, dotarea secţiei de matriţerie cu maşini de prelucrat metale
performante (maşini cu comandă numerică, electroeroziune), proiectare asistată
pe calculator.
-

Uzina Mecanică Orăştie (UMO) a fost o companie producătoare de armament din
România, înființată în anul 2003, în urma reorganizării prin divizare parțială a
Companiei Naționale Romarm. A fost desființată în decembrie 2007, când mai
avea 115 angajați, din 15.000 câți avea în 1990. La momentul închiderii
companiei, aceasta era deținută de AVAS, care a fost acuzată de liderii sindicali că
a vândut terenul pe care se afla fabrica la un preț subevaluat.
După 1996, Statul Român a investit în Turnătoria unității (linia tehnologică de
fabricare a tuburilor din fontă ductilă) peste 35 milioane euro fără să salveze sau
să creeze un singur loc de muncă. Secția respectivă dispunea de două maşini cu o
capacitate de circa 40.000 de tone de țevi din fontă ductilă anual, de proveniență
germană, de la firma Fritz Werner.
Locul 1 în Top Afaceri România pentru anul 2010, Intreprinderi Mici, domeniul:
Fabricarea armamentului şi muniţiei.
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Agricultura şi silvicultura

Sursa: www.icpa.ro/comune_vulnerabile

Municipiul Orăştie, conform OCPI Hunedoara, măsoară o suprafata de 3852 ha, cu
următoarele utilizări:

Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Total

Agricol
Suprafaţa (ha)
%
1410
36,60 Păduri
466
12,10 Ape / tufăriş
75
1,95 Drumuri
2
0,05 Curţi / clădiri
149
3,87 Neproductiv
2102
54,57 Total
Total general: 3852 ha
100 %

Neagricol
Suprafaţa (ha)
1057
64
155
458
16
1750

%
27,44
1,66
4,02
11,89
0,42
45,43

Sursa: OCPI Hunedoara 16.10.2009

Pe teritoriul administrativ al municipiului Orăştie funcţionează Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Valea Orăştiei RA - Ocol silvic privat (Str. Nicolae Balcescu nr. 16).
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Municipiul Orăştie
Suprafaţa
%
(ha)
din terit. adm.
54,57
2102
27,44
1057
18,00
693

Suprafaţa agricolă
Fond forestier
Alte terenuri

%
România
62
27
11

Dacă la ponderea suprafeţei forestiere situaţia se prezintă ca şi media la nivel
naţional, suprafaţa agricolă deţine ponderi mai mici faţă de media la nivel naţional, iar
“alte terenuri” deţine ponderi cu peste 50 % mai mari faţă de situaţia la nivel de ţară.

0,40

t / ha

t / ha
23,78
20,00
12,42
18,23
Nu sunt date

Struguri

t / ha

Fructe

t / ha
1,92
3,62
3,65

Cartofi

Floarea
soarelui

t / ha
3,34
3,30
1,93

Sfeclă de
zahăr

Porumb

1992
1997
2002
2007

Grâu /
Secară

Producţia vegetală - conf. Fişa localităţii:
Anul

Legume

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al municipiului se
încadrează în Clasa: 3, Nota de bonitare medie: 52.

t / ha
20,65
9,63
10,58

t / ha
1,15
2,84

t / ha
5,00
7,00

Producţia medie (t / ha) la principalele culturi în anul 2002
Culturi
Municipiul Orăştie
România
grâu / secară
1,9 t / ha
3,5 t / ha
porumb
3,6 t / ha
2,9 t / ha
cartofi
18,2 t / ha
14,3 t / ha
sfeclă de zahăr
22,9 t / ha
floarea soarelui
0,4 t / ha
1,1 t / ha
legume
10,5 t / ha
75,7 t / ha
Producţia vegetală / ha în municipiul Orăştie este mai mare faţă de media pe ţară,
doar la porumb şi cartofi.
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Producţia principalelor produse vegetale / locuitor în anul 2002
Municipiul Orăştie
România
grâu / secară
34,14 kg / loc
203,7 kg / loc
porumb
50,42 kg / loc
385,4 kg / loc
floarea soarelui
0,35 kg / loc
46,0 kg / loc
sfeclă de zahăr
43,8 kg / loc
cartofi
133,63 kg / loc
187,1 kg / loc
legume
24,14 kg / loc
131,4 kg / loc
fructe
11,32 kg / loc
43,7 kg / loc
Producţia vegetală / locuitor în municipiul Orăştie este cu mult sub media pe ţară.
Efectivele de animale - conf. Fişa localităţii:
1992
2000
504

1997
832
500

2002
793
594

2007

Bovine - total la sf. anului - capete
Bovine în gospodăriile pop.- la sf. anului capete
Porcine - total la sf. anului - capete
9403
2062
1891
Porcine în gospodăriile pop. - la sf.anului 1984
2000
1883 Nu sunt
date
capete
Ovine - total la sf. anului - capete
1950
1930
1447
Ovine în gospodăriile pop.- la sf. anului 1950
1930
1447
capete
Păsări - total la sf. anului - capete
10465
12609
21020
Păsări în gospodăriile populaţiei - la sf.
10465
12609
21020
anului - capete
Din tabelul de mai sus, se observă diminuarea efectivelor de animale, cu excepţia
păsărilor.
Densitatea efectivelor de animale în anul 2002 (capete / 100 ha teren*)
Municipiul Orăştie
România
conf. Fişei localităţii
Bovine
39,6
20,1
Porcine
134,8
53,9
Ovine şi caprine
72,3
55,4
*arabil+păşuni+fânaţe - pentru bovine, ovine şi caprine
*arabil - pentru porcine
Densitatea efectivelor de animale depăşeşte cu mult media pe ţară.
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Producţie animală - conf. Fişa localităţii:
Carne
Lapte
Lână
Ouă
(tone)
(hl.)
(kg.)
(mii bucăţi)
1992
2991
19383
207860
1126
1997
454
16810
48816
1546
2002
462
17812
7810
2572
2007
Nu sunt date
Producţia animală nu este constantă şi se situează cu mult sub potenţial.
Producţia principalelor produse animaliere / locuitor în anul 2002
Municipiul Orăştie
România
carne
20,3 kg / loc
75,2 kg / loc
lapte
78,2 litri / loc
253,0 litri / loc
lână
0,3 kg / loc
0,8 kg / loc
ouă
112,8 buc / loc
295,0 buc / loc
Producţia animalieră / locuitor este cu mult sub media pe ţară.
Consumul mediu anual la principalele produse alimentare / locuitor în România
Produse alimentare
Produse de origine vegetală
Cereale şi produse din cereale:
în echivalent boabe
în echivalent făină
Cartofi
Legume şi produse din legume
(în echivalent legume proaspete),
leguminoase boabe şi pepeni
Fructe şi produse din frucre
(în echivalent fructe proaspete)
Zahăr şi produse din zahăr
(în echivalent zahăr rafinat)
Grăsimi vegetale (greutate brută)
Produse de origine animală
Lapte şi produse din lapte - 3,5 % grăsime
Ouă
Peşte şi produse din peşte (în echivalent
peşte proaspăt)
Carne, produse din carne şi organe
comestibile (în echivalent carne proaspătă)
Grăsimi animale (greutate brută)

Unitatea
de măsură

kg / loc.

2002

2006

kg / loc.
kg / loc.

225,0
169,8
90,1
147,7

207,9
157,3
97,4
181,7

kg / loc.

45,4

83,2

kg / loc.

23,5

29,0

kg / loc.

13,0

15,4

litri / loc.
buc. / loc.
kg / loc.

215,0
238,0
3,2

246,6
277,0
4,6

kg / loc.

54,3

69,9

kg / loc.

4,0

3,8
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Băuturi
Băuturi nealcoolice
Bere
Vin şi produse din vin
Băuturi alcoolice distilate
(în echivalent alcool 100%)

litri / loc.
litri / loc.
litri / loc.
litri / loc.

101,1
56,0
27,0
4,8

134,1
78,2
21,1
1,9

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

-

-

Conform datelor statistice din 2002, municipiul Orăştie:
nu îşi acoperă, din producţia agricolă proprie, nici 20 % din consumul mediu de
produse alimentare (grâu, porumb, floarea soarelui şi legume) / locuitor şi cca 25
% din consumul mediu de fructe / locuitor.
îşi acoperă, din producţia agricolă proprie consumul mediu de catofi / locuitor şi are
un excedent de 48 % pentru alţii.
producţia animalieră / locuitor nu acoperă din consumul mediu decât 37 % la
carne, 31 % la lapte şi 47 % la ouă.
Ocuparea şi exploatarea spaţiului, prin dezvoltarea unei politici înţelepte de
planning, va trebui să genereze, cât mai repede, procese sensibile de bunăstare
generală.
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Turismul
Fondul turistic
Fondul turistic constă din totalitatea resurselor naturale şi social-cultural-istorice de
valorificare turistică, ce alcătuiesc baza ofertei potenţiale a unui teritoriu. Fondul turistic
este acela care determină puterea de atracţie a unei regiuni geografice, constând din
unicitate, orignalitate sau autenticitatea acesteia.
Pentru cuantificarea fondului turistic s-au analizat categoriile, subcategoriile şi
elementele componente ale acestuia, prin acordarea de puncte diferitelor resurse
prezente în funcţie de modelul ideal.
FONDUL TURISTIC

Modelul
ideal

Resurse turistice naturale
Cadru natural
Factori naturali terapeutici
Arii naturale protejate
Resurse turistice antropice
Monumente istorice de valoare naţională şi
universală
Muzee şi colecţii publice
Artă şi tradiţie populară
Instituţii de spectacole şi concerte
Manifestări culturale repetabile
Total 1 + 2
Infrastructura specific turistică
Infrastructura de cazare şi tratament
Pârtii de schi şi transport pe cablu
Instalaţii de agrement
Infrastructura de conferinţe şi manifestări
expoziţionale
Infrastructura tehnică
Port
Aeroport
Acces drum european
Acces DN, CF
Apă şi canalizare
Gaze naturale
Telecomunicaţii
Total 3 + 4
TOTAL

Municipiul
Orăştie
25 p
10 p
10 p
5p
25 p
8p

6p
6p
0p
0p
18 p
8p

9p

50 p
20 p
12 p
1p
1p
6p

2p
8p
24 p
0,08 p
-

30 p
1p
5p
5p
5p
5p
4p
5p
50 p
100 p

24 p
0p
0p
5p
5p
5p
4p
5p
24,08 p
48,08 p

8p

PATN – Secţiunea Zone turistice (evaluare după datele din anul 2003)
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Oraşul Orăştie a fost încadrat ca unitate administrativ teritorială cu concentrare
mare de resurse naturale şi antropice, pentru că a obţinut între 14 şi 24,99 puncte din
maximul de 50 puncte atribuite resurselor turistice şi fără probleme la infrastructura
specific turistică şi tehnică.
Resurse turistice naturale
Pentru agrement şi recreere există în principal două obiective: Parcul Municipal şi
zona "Băltuţe". Parcul Municipal este amplasat într-o pădure din marginea de vest a
oraşului, de-a lungul şoselei spre Deva. Este dotat cu mobilier de joacă pentru copii,
teren de tenis şi chioşc pentru fanfară. La "Băltuţe", în partea de est a localităţii, de-a
lungul râului Orăştie, zona este departe de a fi exploatată la maximum de posibilităţi. În
prezent există două lacuri artificiale insuficient întreţinute, o discotecă, Stadionul
"Mecanica" şi circa 3 ha de teren viran. Zona este foarte cautată vara, pentru plajă. În
afara celor de mai sus, în partea de nord a oraşului, se află situat lacul Şumuştău, căutat
pentru agrement şi pescuit, dar suprafaţa fiind mică şi beneficiarii sunt relativ puţini.
Pentru agrement şi petrecerea timpului liber, în special la sfârşit de săptămână, mulţi
localnici preferă staţiunea Geoagiu-Băi sau zona Costeşti, ambele situate la mică
distanţă de Orăştie (18 km), una spre nord, cealaltă spre sud.

Zone construite protejate
Centralizator monumente istorice municipiul Orăştie
Categorii de
Categorii după
Nr. monumentelor istorice:
monumente
natura
pe grupe valorice
istorice:
obiectivului:
A
B
valoare naţională reprezentative pt.
şi universală
patrimoniul
cultural local
Monument - m Arhitectură – II
5
19
Ansamblu - a
Arhitectură – II
2
17
Sit - s
Arhitectură – II
1
TOTAL
7
37

Total

24
19
1
44

Conform listei monumentelor istorice 2010, editată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional –
Institutul Naţional al Patrimoniului

Cultură şi artă
Denumire
Biblioteci - total - număr
Biblioteci publice - număr
Muzee – număr
Vizitatori ai muzeelor - număr

1992

1997
-

2002
16
1
-

2007
14
1
-

7
1
1
1396

Sursa DJS Hunedoara – Fişa localităţii
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Instituţii culturale şi “cultura vie”
Instituţii culturale: Casa Municipală de Cultură, Biblioteca Municipală, Muzeul de
Etnografie şi Artă Populară, Galeria de Artă "Zdrenghea".
Casa Municipală de Cultură deţine o sală de consiliu, sală de spectacole (300
locuri), săli de cursuri. Ca activitate artistică, patronează Ansamblul folcloric "Doina
Mureşului".
Biblioteca Municipală este dotată cu fond de carte, colecţii de ziare şi sală de
lectură.
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, fondat în 1952, expune colecţii de obiecte
de ceramică, lemn şi textile (costume populare din zona Orăştiei), instalaţii şi tehnică
populară, unelte şi obiecte de uz casnic din gospodăria ţărănească, ouă încondeiate şi
pictură pe sticlă.
Galeria de Artă este particulară şi aparţine artistului plastic Mircea Zdrenghea.
Sunt expuse lucrări proprii dar şi ale altor pictori orăştieni.
Asociaţii culturale:
"ASTRA" participă la organizarea celor mai importante manifestări culturale la
nivelul municipiului, editează "Revista Orăştiei";
Corul de copii "Vlăstarele Orăştiei".
Valori etnografice
În Orăştie se vizitează în primul rând Muzeul de Etnografie şi de Artă Populară,
fondat în 1952 şi care cuprinde obiecte de ceramică, lemn şi textile (costumele populare
sunt similare cu cele de pe columna lui Traian), instalaţii şi tehnică populară, unelte şi
obiecte de uz casnic din gospodăria ţărănească. Se mai pot admira colecţiile de ouă
încondeiate şi de pictură pe sticlă.
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Infrastructura specific turistică
Denumire
1992
Unităţi de cazare - (total) număr
2
Locuri în unit.de cazare - (total) nr.
132
Hoteluri - număr
1
Locuri în hoteluri - număr
100
Campinguri - număr
1
Locuri în campinguri - număr
32
Pensiuni turistice urbane număr
Locuri în pensiuni turistice urb.- nr
Total – locuri - zile
Hoteluri – locuri - zile
Pensiuni turistice urb. locuri - zile
Sosiri - total - număr
Sosiri în hoteluri - număr
Sosiri în pensiuni turistice urb. - nr
Înnoptari - total - număr
Înnoptări în hoteluri - număr
Înnoptări în pensiuni turist. urb.- nr
-

1997

2002
3
40
1
22
-

2007
--

4
71
1
18
3
53
24481
7238
17243
1618
343
1275
3506
913
2593

Sursa DJS Hunedoara – Fişa localităţii

Unităţi turistice clasificate / licenţiate de MDRT în anul 2011
Cazare
Tip
Denumire Categoria
Adresa
Nr.
Nr.
structură
structură
camere locuri
Vilă
Arsenal
3 stele
Str. Codrului,
3
16
Park
nr. 25
Căsuţe
3 stele
5
10
Resort
Sat de
3 stele
14
102
vacanţă
Hostel
Dacor
3 stele
Str. Mureşului
22
48
Pensiune
turistică

Şura

2 stele

Str. Stadionului
nr. 1A

TOTAL
Alimentaţie publică
Tip
Denumire Categoria
structură
structură
Restaurant Arsenal
3 stele
Clasic
Park
Resort
Bar de zi
Dacor
2 stele

6

10

50

186

Adresa
Str. Codrului, nr. 25

Str. Mureşului
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locuri
200

95

Operator
economic
SC Timco SA

SC Madonida
SRL
AF Şura
Beca Adriana
Carmen

Operator
economic
SC Timco SA

SC Madonida SRL
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Fast Food
Bar de zi

Snack
Bar Hei
Vegas

2 stele

Str. Unirii, f.n.

47

3 stele

Str. Unirii, nr. 151 A

19

Total

SC Rompetrol
Downstream SA
SC Damian Usa
SRL

361

Altele
Operator economic
Agenţie de turism
SC Andreiu Global SRL
Centru de informare turistică

Adresa
B-dul N. Bălcescu, nr. 19
Str. O. Goga, nr. 25, et. 1

Unităţi de turistice neclasificate
Tip
Denumire
Categoria
structură
structură
Hotel
Vegas Hotel &
3 stele
Casino
Hotel
Hotel Augusta
4 stele
Pensiune
Pensiunea Broos
2 margarete
Han
Hanul Margareta
2 margarete
Pensiune
Pensiunea Jorja
2 margarete
Pensiune
Pensiunea
2 margarete
“La Bariera”
Restaurant Tiprom
Restaurant Damian Company
Infrastructura tehnică
Denumire
Lung. simplă a reţelei de distrib a
apei potabile - km
Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei potabile mc/zi
Cantitatea de apă pot. distribuită
consumatorilor total - mii mc
Cantitatea de apă pot. distribuită
consumatorilor-uz casnic - mii mc
Energia termică distribuită Gcal
Lungimea simplă a reţelei de
canalizare - km
Lung. simplă a cond. de distrib. a
gazelor naturale - km.
Gaze naturale distrib. total - mii mc
Gaze naturale distribuite-uz

Adresa

Nr.
locuri

DN 7
Str. N. Bălcescu nr. 5
Str. Viilor, nr. 11
Str. Armatei, nr. 45
Str. N. Bălcescu, nr. 30
Str. Unirii nr. 153

12
15
33
16

Str. Codrului nr. 1
Str. Luncii nr. 1

1992
83.0

1997
80.3

2002
81.6

2007
83.8

-

-

17280

17280

-

-

1563

1318

-

-

1131

823

45.6

54626
68.6

261
72.0

87.8

22.4

56.8

76.3

60.7

-

-

14337
7376

10146
5646
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casnic - mii mc
Debitul staţiilor în funcţiune pentru
epurarea apei reziduale mc/zi
Numărul autobuzelor în inventar

13

10300

10300

-

14

4

11

Sursa DJS Hunedoara – Fişa localităţii

-

-

-

-

-

Disfuncţionalităţi
Platformele unităţilor agricole, industriale şi de depozitare sunt degradate /
abandonate / neutilizate corespunzător;
Exploataţiile de subzistenţă (mai mici de 2 ha) diminuează performanţa sectorului
agricol în general, atât terenurile, cât şi forţa de muncă sunt folosite sub potenţialul
lor economic;
Exploataţiile de subzistenţă duc lipsă de capital şi de o pregătire profesională a
fermierilor;
Componentele de mediu (în special solul şi apa) sunt degradate datorită utilizării
incorecte a îngrăşămintelor chimice / pesticidelor şi aplicării unor lucrări mecanice
sau drenaje inadecvate;
Culturile sunt insuficient diversificate;
Parcul de maşini agricole este deficitar;
Managementul gunoiului de grajd (în special pentru depozitarea acestuia) în
fermele zootehnice este deficitar, deoarece lipsesc instalaţiile şi echipamentele
necesare;
Producţia animalieră se situează cu mult sub potenţial şi nu este constantă;
Serviciile agricole sunt slab dezvoltate;
Investiţiile în sistemele de irigaţii sunt inexistente;
Nu există organizaţii de marketing agricol (grupuri de producători sau cooperative
de comercializare) care să asigure o coordonare verticală între procesatorii agricoli
şi lanţurile de distribuţie din industria alimentară;
Suprafaţa fondului forestier deţine ponderi cu mult mai mici decât media pe judeţul
Hunedoara (44%) şi România (29%);
Potenţialul turistic este insuficient exploatat.

Perspective de dezvoltare a activităţilor
Procesul de renovare şi dezvoltare a municipiului cuprinde trei acţiuni:
dezvoltarea infrastructurii de bază;
îmbunătăţirea calităţii mediului social, economic şi natural;
conservarea patrimoniului cultural.
Promovarea dezvoltării integrate şi durabile a spaţiului prin optimizarea sectoarelor
economice existente, încurajarea diversificării activităţilor economice şi sociale,
perfecţionarea infrastructurilor şi accesul la noi tehnologii presupune:

-

Creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin:
Încurajarea pluriactivităţii în agricultură (culturi de câmp şi creştere animale), la
nivel de fermă;
Încurajarea asocierilor între producători şi sprijinirea fermelor:
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mici de 2–5 ha (care îşi acoperă necesarul de autoconsum al unei gospodării
de 1-3 persoane);
medii de 5–10 ha (care îşi pot comercializa o parte din producţie);
comerciale de peste 10 ha;
Creşterea gradului de mecanizare (1 tractor / 15 ha teren arabil, 1 combină / 10 ha
teren cultivat cu grâu);
Încurajarea întreprinzătorilor ce realizează produse tip “bio” şi “de marcă”;
Îmbunătăţirea modului de gospodărire a pădurilor, recoltarea şi valorificarea
produselor nelemnoase (fructe de pădure, seminţe, ciuperci, plante medicinale,
etc);
Utilizarea eficientă a îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor etc.;
Utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi agro-pedo-ameliorative;
împădurirea zonelor joase (mai expuse fenomenelor asociate cu schimbările
climatice) şi a celor afectate de eroziune şi cu pericol de alunecare;
reabilitarea digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor;
Promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin constituirea şi
utilizarea fondului de protejare a producătorilor agricoli;
Dezvoltarea proceselor de producţie agro-industriale integrate: producţie –
colectare – prelucrare / procesare – distribuţie;
-

-

-

-

-

-

-

3

Diversificarea economiei non-agricole
Promovarea realizării unui parc industrial / logistic, sau chiar al unui sistem de
dezvoltare economică de tip “cluster”3, în zona NE (Sogeco-str. Luncii) şi E (str.
Târgului);
Dezvoltarea şi punerea în valoare a activităţilor artizanale şi meşteşugăreşti;
Stimularea lărgirii spectrului de servicii în agricultură şi industrie;
Sprijinirea activităţilor locale de afaceri cu caracter inovativ şi crearea conexiunilor
între activităţile productive şi cele de cercetare-dezvoltare-inovare;
Mărirea gradului de accesibilitate a populaţiei la servicii de calitate:
sănătate şi servicii sociale
educaţie - Club de formare profesională a romilor;
Modernizarea căilor de acces, echiparea cu infrastructură tehnico-edilitară;
Reabilitarea şi realizarea de spaţii verzi şi de agrement - Parcul, zona Ştrand,
Şumuştău, „La Băltuţe”, respectiv extindere Arsenal Park;
Promovarea turismului calitativ şi durabil prin delimitarea şi crearea unei „Zone
turistice de interes regional” pentru dezvoltarea economico-socială şi diversificarea

Cluster = Un meta-sistem deschis, aflat într-un un cerc de afaceri, în care funcţionează o mulţime
de fabricatori care cooperează în cadrul unor alianţe temporare pentru a-şi atinge setul de obiective
(produse / tehnologii / servicii) în scopul reducerii costurilor de investiţii şi fructificării la maxim a
capacităţilor de producţie.
Cluster = O reţea temporară de companii independente, în legatură unele cu altele prin intermediul
tehnologiei informatice, prin care se împart competenţele, infrastructura şi procesele de afaceri în
scopul de a satisface cerinţele de piaţă specifice (Molina şi Flores 1999).
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activităţilor în perimetrul desemnat, folosind resurse naturale, balneare, culturale şi
turistice;
crearea, ameliorarea şi diversificarea unităţilor şi atracţiilor turistice;
conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor;
protejarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural;
Ca în toate oraşele, activităţile economice s-au bazat în perioada socialistă pe
industrializare excesivă. După declinul industriei, ponderea serviciilor a crescut ocupând
un loc important în economia locală.
Peste 50% din populația ocupată a municipiului activează în domeniul industriei
prelucrătoare. Comerțul, administrația publică, sănătatea și asistența socială, precum și
învățământul sunt domenii majore de ocupare a forței de muncă din Orăștie.
Este evident că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe susţinerea
industriei prelucrătoare, cea care produce o valoare adăugată mare, dar şi utilizează
forţa de muncă calificată existentă.
În acest sens se propune păstrarea şi modernizarea vechilor platforme industriale
(cu excepţia Vidra amplasată în centrul oraşului) şi extinderea lor cu alte zone care să
poată primi funcţiuni de birouri şi spaţii de producţie / depozitare (în zona NE şi E).
Pentru atragerea investiţiilor şi alocarea acestora aici este necesară crearea condiţiilor
de acces şi infrastructură edilitară.
Alături de aceasta, dezvoltarea serviciilor conexe transporturilor, turismului,
afacerilor, precum şi comerţul sunt alte activităţi ce se pot dezvolta pe arterele majore
alături de locuinţe, şi care necesită o susţinere din partea autorităţilor locale (str.Unirii,
Căstăului şi Plantelor).
Dezvoltarea turismului este de asemenea o prioritate a municipiului, deoarece se
încadrează în relaţiile teritoriale susţinute la nivel superior teritorial de dezvoltare şi ar
aduce un spor de specificitate. Serviciile conexe turismului, cum sunt alimentaţia
publică, diverse forme de agrement şi relaxare vor face ca oferta turistică să fie mai
atrăgătoare şi să reţină turiştii pentru perioade mai lungi. În acest sens, reabilitarea,
modernizarea şi extinderea Arsenal Park este un obiectiv major.
Dezvoltarea industriei şi serviciilor (pe axa est-vest, cu acces din DN) este necesar
să fie susţinută şi prin oferta de învăţământ prin care să se asigure formarea acelor
resurse calificate care să asigure o competitivitate ridicată a activităţilor economice.

-

-

Protecţia mediului
Dezvoltarea şi utilizarea mai mare a surselor de energie regenerabilă, inclusiv a
biocombustibililor din agricultură, precum şi prin creşterea nivelului de conformitate
cu standardele comuniatare a fermelor de creştere a animalelor (de ex. prin
reducerea emisiilor de amoniac).
Înfiinţarea pădurilor tinere, cu viteză mai mare de creştere, care absorb cantităţi
mai mari de CO2 în comparaţie cu pădurile îmbătrânite;
Dezvoltarea reţelei de perdele forestiere;
Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere prin creşterea
suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solului şi biodiversităţii împotriva
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-

-

-

factorilor distructivi naturali şi antropici, precum şi dezvoltarea funcţiilor recreative
ale pădurii;
Realizarea unui sistem integrat de monitorizare a condiţiilor de mediu (aer, apă,
ape uzate, deşeuri, zgomot).
Formarea profesională
Construirea capacităţii instituţionale şi administrative la nivelul autorităţilor locale şi
societăţii civile pentru promovarea dezvoltării durabile;
Colaborarea cu oraşele înfrăţite în vederea efectuării unor schimburi şi transferuri
de experienţă;
Îmbunătăţirea competenţelor intreprinzătorilor prin organizarea de acţiuni de
formare profesională, informare, difuzare de cunoştinţe şi furnizarea de servicii de
consultanţă şi consiliere;
Crearea de avantaje în scopul stabilirii cadrelor specializate în municipiu.
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2. 5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
EVOLUŢIA POPULAŢIEI
Descrierea generală a populaţiei municipiului Orăştie
Orice aşezare umană poate fi considerată ca fiind un segment de teritoriu
amenajat pentru a creea, 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 specife. Prin urmare 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 cadurl localităţii sunt mai ales rezultatul schimbărilor sociale
ce afectează comunitatea locală, respectiv populaţia.
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
poplaţiei rezidente.
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 comportamnent, 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 expectanţe 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 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 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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Evoluţia populaţiei municipiului Orăştie la recensăminte
Municipiul Orăştie este o localitate cu o istorie impresionantă şi deosebit de veche.
Orăştie (Bros) a fost localitatea care delimita la vest zona istorică de colonizare a saşilor
ardeleni. Din epoca modernă, de când avem la dispoziţie date statistice sistematice
culese la recensăminte, evoluţia populaţiei din Orăştie se prezintă astfel:

Tabelul nr. 1 Populaţia municipiului Orăştie din perspectivă istorică, 1850 - 2011
1850 1880 1890 1900 1910 1930 1948 1966 1977 1992 2002 2011
3691 5451 5650 6934 7672 7337 8817 12822 17845 24174 21213 17255
Sursa: Varga E. Árpád, Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-2002 között,
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm
Rotariu Traian (coord) et colaboratori, Seria Studia Censualia Transsylvanica
Recensământul populației

Pe la jumătatea secolului al XIX-lea localitatea Orăştie a fost o aşezare cu o
populaţie ce număra în jur de 3700 de suflete. Modernizarea Transilvaniei în cadrul
Imperiului Habsburgic, respectiv a dualismului austro-ungar, impulsionează dezvoltarea
oraşului şi creşterea populaţiei. Între 1850 -1910 oraşul îşi dublează populaţia. După
primul război mondial, în statul român constituit după 1918 şi perioada interbelică, oraşul
îşi menține această populație. După cel de-al doilea război mondial populația din Orăştie
numără 8817 locuitori. Între 1948–1977 populația se dublează din nou, de data aceasta
în condițiile politicilor de industrializare şi urbanizare promovate de regimul comunist. La
sfârşitul regimului comunist municipiul a avut numărul cel mai mare de locuitori din toată
istoria sa modernă: 24174 locuitori. În deceniul postsocialist, 1992–2002 populația
municpiului scade cu 2961 persoane (12,25%). Printre condițiile care au generat
scăderea populației menționam, restructurările din economie şi migrația. Scăderea
numărului de locuitori nu este o particularitate a municipiului Orăştie ci o fază de tranziție
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demografică care afectează societatea românească în totalitatea ei. Prognozele
demografice pentru România enunță continuarea tendințelor de scădere a populației. În
acest context este probabil ca municipiul Orăştie să fie afectat într-o măsură ce depinde
mai ales de politicile la nivel local în evoluția lui demografică. Contrabalansarea
pierderilor naturale biologice depinde de migrație. Iar migrația depinde de capacitatea
oraşului de a atrage populație. Raportul dintre sporul natural şi cel migratoriu este în
favoarea celui din urmă. Ceea ce îmsemnă că din punct de vedere economic municipiul
nu mai este suficient de atractiv pentru a menţine populaţie, dar nici pentru a reprezenta
interes pentru potenţiali imigranţi.
Tabelul nr. 2, Populaţia stabilă la recensăminte, pe sexe, municipiul Orăştie
sexul
1992
2002
%
%
cifre abs.
cifre abs.
Orăştie
Ambele sexe
24174
100,00
21213
100,00
48,31
48,24
Masc.
11679
10234
51,69
51,76
Fem.
12495
10979
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Tabelul nr. 3, Ponderea populaţiei feminine, 2002, municipiul Orăştie
Total
Urban
Rural
51,3 %
52,0 %
50,5 %
România
51.76
%
Orăştie
Ponderea populaţiei feminine din Orăştie, la recensământul din 2002, în
comparaţie cu structura pe sexe a populaţiei României se încadrează în parametrii
statistici ai societăţii româneşti. Se poate observa că structura pe sexe a populației nu se
schimbă semnificativ între 1992 – 2002.
Tabelul nr. 4, Populaţia stabilă pe categorii de vârstă, municipiul Orăştie
Grupa de vârstă
1992
2002
%
%
cifre abs.
cifre abs.
33,54
26,33
0 - 19 ani
8108
5585
55,16
58,94
20 - 59 ani
13334
12503
11,30
14,73
60 ani şi peste
2732
3125
Total
24174
100,00
21213
100,00
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
Schimbarea majoră ce se poate observa când analizăm structura populaţiei pe
categorii de vârstă este scăderea semnificativă a populaţiei din grupele de vârstă
cuprinse între 0 – 19 ani în 2002 (26,3%) comparativ cu 1992 (33,5%). Prin urmare
municipiul are o populaţie de vârstă tânără în proces de diminuare numerică.
Pe de altă parte, în 2002 a crescut ponderea populaţiei în vârstă de 60 şi peste în
totalul populaţiei (14,7% față de 11,30% în 1992), ceea ce echivalează cu un proces de
îmbătrânire a populaţiei în perspectiva următorilor ani.
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În perioada de referință a crescut şi ponderea populației din categoria de vârstă 2059 ani. Această creştere explică relativa vitalitate a populației şi reprezintă principala
resursă de producere a bunăstrării din oraş. Într-un orizont de timp de două, trei decenii
structura actuală a populației va fi îmbătrînită ceea ce va necesita elaborarea unei
strategii adecvate de pe acum. PUG-ul actual poate pune bazele unei asemenea
strategii, sau să fie parte a unei atari strategii. De avut în vedere este efectul combinat
produs de comprimarea populației şi îmbătrînirea ei.
Tabelul nr. 5, Populaţia stabilă pe grupe de vârstă şi sexe – 2002
Grupa de
Ambele sexe
Masc.
Fem.
vârstă
cifre abs.
%
cifre abs.
%
cifre abs.
4,87
2,56
0 - 4 ani
1033
543
490
4,83
2,59
5 - 9 ani
1025
550
475
8,63
4,46
10 - 14 ani
1830
947
883
8,00
4,16
15 - 19 ani
1697
882
815
6,56
3,28
20 - 24 ani
1392
696
696
7,54
3,70
25 - 29 ani
1599
784
815
9,92
4,59
30 - 34 ani
2105
974
1131
6,25
3,02
35 - 39 ani
1325
641
684
8,40
3,69
40 - 44 ani
1782
783
999
9,07
4,65
45 - 49 ani
1924
987
937
6,83
3,35
50 - 54 ani
1449
710
739
4,37
2,19
55 - 59 ani
927
464
463
4,29
1,87
60 - 64 ani
911
398
513
3,85
1,62
65 - 69 ani
816
343
473
3,17
1,24
70 - 74 ani
673
263
410
2,04
0,76
75 - 79 ani
434
161
273
0,93
0,34
80 - 84 ani
198
73
125
0,44
0,16
85 ani şi peste
93
35
58
100,00
48,24
Total
21213
10234
10979

%
2,31
2,24
4,17
3,84
3,28
3,84
5,33
3,23
4,71
4,42
3,48
2,18
2,42
2,23
1,93
1,28
0,59
0,28
51,76

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Ceea ce putem observa, din tabelul de mai sus, este creşterea ponderii
persoanelor de sex feminin de 60 ani şi peste din totalul populaţiei municipiului, ceea ce
echivalează cu o feminizare a populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste. Acest proces se
încadrează în normalitatea proceselor demografice din România. Nu este deci o
problemă specifică municipiului. Pe de altă parte la grupele de vârstă 0 – 19 ani putem
obsreva o tendință de masculinizare a populației. Există un excedent relativ de populație
de sex masculin comparativ cu populația de sex feminin în aceste grupe de vârstă.
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Raportul de dependenţă
Tabelul nr. 6, Ponderea categoriilor pe vârste din totalul populației, 2002
Populaţia
Municipiul
Procentul populaţiei de vârstă:
Orăştie
0 – 14 ani
15 – 59 ani
60 ani şi peste
cifre abs.
21213
3888
14200
3125
%
100%
18,3
67,0
14,7
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important,
şi anume raportul de dependenţă (Rd). 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 + P60+) / P15-59
Rd = 0,49
Conform datelor statistice Orăştie are un raport de dependenţă de 0,49 respectiv
49,4 %. Această valoare se compune de fapt din două componente:
raportul de dependenţă al tinerilor: Rdt = P0-14 / P15-59
raportul de dependenţă al vârstnicilor: Rdv = P60+ / P15-59
Dacă aplicăm formula la populaţia municipiului din 2002 vom avea un raport de
dependenţă al tinerilor de 0,27 respectiv 27,4% şi un raport de dependeţă al vârstnicilor
de 0,22 respectiv 22,0%.
Situaţia normală din punct vedere social este un raport de 1 la 1, o persoană activă
se întreţine pe sine şi încă o persoană.
Tabelul nr. 7, Raportul de dependență, comparativ cu România, 2002
Raport de dependenţă %
Generală
Populaţia
Populaţia
tânără
vârstnică
Orăştie
49,4
27,4
22,0
Urban – România
44,5
23,0
21,4
Rural – România
78,1
34,7
43,4
TOTAL – România
61,3
28,9
32,4
Dacă comparăm raportul de dependență din municipiul Orăştie cu raportul de
dependență la nivelul mediului urban din România putem observa o abatere a raportului
de dependență generală. Semnificația acestei abateri este că presiunea populației
dependente din municipiu asupra populației care produce venituri este mai mare decât
media pe țară. Ceea ce înseamnă că şi efortul făcut de această populație în vârstă de 15
– 59 ani este probabil mai mare în comparție cu situația la nivel național. Populația
tânără a municipiului Orăştie este structural mai numeroasă decât situația acestei
categorii de populație la nivelul mediului urban din România. Pe termen mediu şi lung
această situație poate fi favorabilă dezvoltării municipiului dacă acest segment de
populație nu emigrează, respectiv găseşte motive solide de a rămîne în oraş.
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Populaţia după etnie şi religie
Tabelul nr. 8, Dinamica evoluţiei structurii etnice a populației municipiului Orăştie, 1850-2002 (%)
Naţionalitatea
Total
Români
Maghiari
Germani
Alții

1850
3961
48,1
20,8
25,9
5,3

1869
5661
42,1
24,1
28,5
5,3

1880
5451
43,6
23,1
26,9
6,4

1890
5650
45,5
25,4
24,3
4,8

1900
6934
52,2
27,2
19,1
1,6

1910
7672
49,8
28,0
16,9
5,4

1920
7144
57,5
20,9
16,4
5,2

1930
7337
62,1
14,4
12,8
10,7

Sursa: Varga E. Árpád, Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-2002 között,
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm
Rotariu Traian (coord) et colaboratori, Seria Studia Censualia Transsylvanica

Naţionalitatea
Total
Români
Maghiari
Germani
Alții

1941
9751
82,0
7,0
8,3
2,7

1948
8817
83,0
10,3
5,6
1,1

1956
10488
87,2
5,9
6,4
0,5

1966
12822
90,3
5,0
3,9
0,9

1977
17845
93,4
3,6
2,2
0,7

1992
24174
93,3
2,6
1,0
3,1

2002
21213
92,9
2,5
0,5
4,2

Sursa: Varga E. Árpád, Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-2002 között,
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm
Rotariu Traian (coord) et colaboratori, Seria Studia Censualia Transsylvanica

Tabelul de mai sus ilustrează schimbarea structurii etnice a populației municipiului de-a lungul timpului, de la o
structură plurietnică la o structură relativ monoetnică a populației. Diversitatea economică, socială şi culturală este şi ea
afectată de această evoluție a compoziției etnice a populației în momentul de față.
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Tabelul nr. 9, Dinamica evoluţiei structurii populației după religie în municipiul Orăştie, 1850-2002 (%)
Anul
Total populaţie
Ortodoxă
GrecoRomano- Reformată Evanghe- Unitariană Mozaică
catolică
catolică
lică
cifre abs.
%
1850
3961
100
42,7
9,8
12,0
14,5
20,7
0,3
1857
5092
100
36,3
9,5
22,3
13,5
17,4
0,4
0,5
1869
5661
100
36,1
8,6
23,0
13,3
17,3
0,0
1,6
1880
5451
100
37,2
9,6
18,4
14,0
17,7
3,0
1890
5650
100
38,0
9,9
16,8
14,6
17,0
0,2
3,3
1900
6934
100
40,6
12,4
15,9
12,8
15,0
0,3
3,0
1910
7672
100
43,1
10,8
16,2
12,9
12,7
0,7
3,6
1930
7337
100
57,6
10,2
9,3
9,0
10,5
0,4
2,9
1992
24174
100
91,2
0,6
1,6
1,6
0,6
0,0
0,0
2002
21213
90,7
1,0
1,5
1,2
0,4
0,0
0,0

Alte
religii
0,0
0,0
0,0
0,1
4,4
5,1

Sursa: Varga E. Árpád, Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-2002 között,
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm
Rotariu Traian (coord) et colaboratori, Seria Studia Censualia Transsylvanica

Structura confesională poate fi suprapusă structurii populaţiei pe naţionalităţi. Obţinem astfel un decupaj al grupurilor
etnico-naţionale şi pe criterii confesionale.
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Tabelul nr. 10, Populaţia stabilă după etnie, 1992, 2002
Orăştie
1992
2002
%
cifre abs.
cifre abs.
100,00
Total
24174
21212
93,27
Români
22548
19696
2,61
Maghiari
632
523
3,03
Rromi
733
865
0,97
Germani
235
100
Saşi
4
Ucrainieni
6
Sârbi
1
Evrei
7
Italieni
3
Ceangăi
1
0,11
Altă etnie
26
4
Nedeclarată
2

%
100,00
92,85
2,47
4,08
0,47
0,02
0,03
0,00
0,03
0,01
0,00
0,02
0,01

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Tabelul nr. 11, Populaţia stabilă după religie la recensăminte, 1992, 2002
Orăştie
1992
2002
cifre abs.
%
cifre abs.
Total
24174
100,00
21213
91,19
Ortodoxă
22046
19244
1,58
Romano-catolică
381
316
0,61
Greco-catolică
148
216
1,56
Reformată
376
267
0,53
Evanghelică
129
90
Unitariană
2
Armeană
1
0,28
Baptistă
67
62
3,00
Penticostală
726
755
Adventistă de ziua a
32
şaptea
Creştină după evanghelie
5
Mozaică
6
1,25
Alte religii
301
154
Fără religie
35
Ateu
7
Nedeclarată
20

%
100,00
90,72
1,49
1,02
1,26
0,42
0,01
0,00
0,29
3,56
0,15
0,02
0,03
0,73
0,16
0,03
0,10

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Structura populaţiei după etnie şi religie nu se schimbă semnificativ după 1992.
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Evoluţia populaţiei
Sporul natural şi migratoriu al populaţiei
Tabelul nr.12, Populaţia după starea civilă
Ambele sexe
cifre
%
abs.
Total
21213
100,00
40,19
Necăsătorite
8525
47,90
Căsătorite
10161
4,41
Divorţate
935
7,50
Văduve
1592
Persoane care
884
4,16
trăiesc în uniune
consensuală

– 2002, municipiul Orăştie
Fem.
Masc.
cifre
%
cifre
abs.
abs.
10979
51,76
10234
18,59
3942
4583
24,19
5132
5029
2,76
585
350
6,22
1320
272
442
2,08
442

%
48,24
21,60
23,71
1,65
1,28
2,08

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Tabelul nr. 13, Sporul natural al populaţiei, municipiul Orăştie, 1992 - 2007
1992
1997
2002
2007
Populaţia totală - la 1 ian. (stabilă)
24172
24650
22826
21974
Născuţi vii
260
231
191
196
Decedaţi - total
184
227
210
198
Spor natural
+76
+4
-19
-2
diferenţa naşteri – decese
Căsătorii
174
155
141
201
Divorţuri
50
93
50
53
Rata brută natalitate
10,75
9,37
8,37
8,92
(naşteri la 1000 locuitori)
Rata brută de mortalitate
7,61
9,21
9,20
9,01
(decese la 1000 locuitori)
Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

Datele din statistica curentă (Fişa localităţii) ilustrează o situație destul de ambiguă
în ceea ce priveşte evoluța populației. Datele indică o stagnare a populației în jurul valorii
înregistrate la recensământul din 2002. Datele tabelulul de mai sus (Tab. nr. 13) ne
arată un spor natural pozitiv al populației înainte de anul 2000 şi o tendință negativă
după 2002. Tendința generală între 1992–2002 a fost de reducere a volumului total al
populației. Se pare că acest trend se menține şi la ora actuală. Scade constant rata brută
de natalitate până în 2002. După aceea datele indică o uşoară creştere a acestei rate.
Rata brută de mortalitate se menține în jurul a 9 decese la mia de locuitori în fiecare an.
Ratele natalității şi mortalității sugerează funcționarea unui mecansim biologic care pe
termen mediu şi lung nu asigură reproducerea biologică a populației.
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Tabelul nr. 14, Sporul migrator al populaţiei, municipiul Orăştie, 1992 - 2007
1992
1997
2002
2007
Stabiliri de domiciliu în localitate - imigranţi
511
369
284
242
Plecări cu domiciliul din localitate - emigranţi
321
423
383
434
Diferanţa
+190
-54
-99
-192
imigranţi - emigranţi
Stabiliri de reşedinţă în localitate-1 ian.
1206
820
289
235
Plecări cu reşedinţa din localitate-1 ian.
494
651
367
471
Diferenţa
+712
+169
-78
-236
stabiliri-renunţări la reşedinţă
Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii
Începând cu anul 1997, sporul migrator este negativ. Din municpiu pleacă cu
domiciliul mai multe persoane decât vin să-şi stabilescă domiciliul. Datele statistice ne
indică şi descreşterea numărului celor care îşi stabilesc vremelnic reşedinţa în oraş. Şi
la această categorie sporul este negativ. Putem diferenţia între două procese: plecări
defintive cu renunţarea la domiciliul în Orăştie şi plecări cu renunţarea la reşedinţă.
Plecările din urmă se referă probabil la terminarea unor situaţii vremelnice de muncă
sau studii. Din punct de vedere sociologic aceste fenomene ne arată că oraşul nu mai
este considerat atractiv de către persoane dispuse să accepte o situaţie tranzitorie a
domiciliului, fie din perspectivă economică (locuri de muncă, venit) fie din perspectiva
pregătirii şcolare şi profesionale.
În privinţa celor care emigrează defintiv raţiunile sunt altele. Motivele se referă la
condiţiile de viaţă pe care le oferă municipiul şi la calitatea vieţii corespunzătoare
acestor condiţii. Probabil că din acest punct de vedere expectanţele indivizilor şi
familiilor nu se pliază pe oferta municipiului. Avem în acest caz o situaţie tipică ce
favorizează emigraţia, factorii atractivi ai oraşului sunt mai slabi decât factorii de
respingere.
Gospodăriile populaţiei şi fondul locativ
Tabelul nr. 15, Gospodăriile populaţiei şi fondul locativ în municipiul Orăştie
1992
1997
2002
2007
Populaţia totală - la 1 ian. (stabilă)
24172
24650
22826
21974
Locuinţe existente - total număr
7959
8017
8043
8021
Locuinţe în proprietate de stat - nr
366
313
Locuinţe în proprietate privată - nr
7972
7677
7708
Suprafaţa locuibila - total mp
267000
269864
317837
319376
Suprafaţa locuibilă - prop. de stat - mp
10356
8471
Suprafaţa locuibilă prop. privată - mp
268424
307481
310905
Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii
În municipiul Orăştie fondul de locuințe este constituit, în 2007, din 8021 locuințe.
din care 96,1% este proprietate privată. Fondul de locuințe a crescut între 1992 – 2002
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cu 84 de locuințe. Între 2002–2007 stocul de locuințe scade cu 22 unităţi la nivelul
muncipiului. Suprafaţa locuibilă creşte de la 267000 mp în anul 1992, la 319376 mp în
anul 2007, o creştere cu 52376 mp.
În anul 2002 municipiul Orăştie era compus din 7224 de gospodării
Suprafaţa locuibilă = 14,94 mp / locuitor
Numărul mediu de persoane / locuinţă = 2,66
Numărul mediu de persoane / gospodărie = 2,94
Numărul mediu de camere / locuinţă = 2,41
Valorile medii de mai sus se încadrează în media specifică societății româneşti.
În privinţa calităţii locuirii în Orăştie, condiţiile se încadrează abia în anul 2002 în
valorile minime de calitate stipulate prin legea locuinţelor (min 14 mp / locuitor).
Comparând aceste valori ne putem da seamă că, în general în municipiul Orăştie
nu revine o cameră de locuit / persoană. Ceea ce însemană că în majoritatea cazurilor o
cameră este folosită de mai multe persoane. Este posibil ca aceste condiţii de locuit să
nu se plieze pe expectanţele populaţiei sau raportul dintre calitatea locuirii şi costurile pe
care le implică să nu fie agreat de locuitori. În ambele cazuri factorul locuire poate fi un
factor de respingere ce declanşează emigraţia. Probabil împreună cu precaritatea şi
insecuritatea resurselor de venit.
Recensământ 2002
Populaţia stabilă
Nr. gospodării
Nr. locuinţe
Nr. camere
Suprafaţa camerelor - mp
Numărul locuinţelor - total (inclusiv ULN)
Numărul locuinţelor permanente
Numărul locuinţelor sezoniere
Numărul unităţilor locuite din necesitate (ULN)

21213
7224
8047
19415
316976
8047
7345
693
9

100,0 %
91,3 %
8,6 %
0,1 %

Cele 8047 locuințe sunt dispuse în 2841 de clădiri de locuit. Vechimea acestor
clădiri este redată în tabelul de mai jos (Tab . nr. 16):
Tabelul nr. 16, Clădiri de locuit după anul construirii – municipiul Orăştie
Total
înainte de
1900 1915 1930 1945 clădiri de
1900
1914
1929
1944
1959
locuit
2841
232
263
200
264
492
100%
8,17
9,26
7,04
9,29
17,32
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Total
clădiri de
locuit
2841
100%

1971 1975
249
8,76

1976 1980
124
4,36

1981 1985
123
4,33

1986 1991
78
2,75

1992 2000
146
5,14

2001 III. 2002
26
0,91

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

33,76% (959) din fondul de clădiri de locuit este construit până în anul 1944. În
perioada 1945–1970, perioada modernizării de tip socialist a societății româneşti, au fost
construite în Orăştie 1136 (40%) clădiri cu destinație locuință, majoritatea dintre ele de
tip bloc. Structura fondului locativ, morfologia oraşului, soluțiile urbanistice sunt marcate
în proporție de aproape 50% de soluțiile realizate între 1946–1975. După 1975 ritmul de
dezvoltare a construcției clădirilor de locuit este în descreştere. Un semn că zona Orăştie
nu a mai prezentat, la acea vreme, o prioritate pentru politica de dezvoltare a regimului
comunist. Informațiile pe care le avem ne arată că în privința construcției de clădiri de
locuit municipiul Orăştie trece printr-o fază de stagnare.
Capitalul cultural
Capitalul cultural, în forma lui instituţionalizată, se exprimă prin diplomele şi titlurile
şcolare prezente la nivelul unei populaţii. Diploma şcolară atestă competenţe culturale
recunoscute social şi garantate oficial. Prin atestarea oficială (instituţională)
competenţele culturale devin convertibile în capital economic şi abilitează indivizii să
ocupe anumite poziţii în structurile economico-sociale şi ale puterii într-un sistem social.
De asemenea capitalul social poate fi investit şi este temeiul relaţiilor sociale la nivelul
unei comunităţi locale. Sau altfel spus: capitalul cultural asigură purtătorului profit
material, simbolic şi relaţional.
Tabelul nr. 17, Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite – 2002
Ambele sexe
cifre abs.
%
Total
19155
100,00
7,56
Învăţământ superior de lungă durată
1449
0,95
Învăţământ superior de scurtă durată
181
4,17
Postliceal şi de maiştri
799
26,60
Liceal
5095
15,78
Profesional şi de ucenici
3023
24,58
Gimnazial
4709
16,34
Primar
3130
0,03
Şcoală absolvită nedeclarată
6
3,98
Fără şcoală absolvită
763
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
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Nivelul de şcolaritate al populației în vârstă de 10 ani şi peste din municipiul Orăştie
este cuprins, pentru majoritatea populației (aici includem si populația aflată pe băncile
şcolilor), la nivel preuniversitar – gimnazial, liceal, profesional şi de ucenici. Structura
nivelului de şcolaritate a populației oraşului reflectă condiția lui de oraş industrial marcat
de politicile sociale de tip socialist. Orientare pro-muncitorească şi adaptarea oraşului la
necesitățile minime ale acestui proletariat. Restructurările din postsocialism nu au
estompat caracateristicile moştenite din socialism. Ele au fost fixate şi reproduse de
privatizarea masivă a fondului de locuințe care i-a imobilizat practic pe locuitori.
Am arătat mai sus că în perioada postsocialistă municipiul Orăştie este într-un
proces de reducere a populației. Această scădere a populației este vizibilă mai ales la
nivelul grupelor de vârstă 0 – 19 ani. Acest proces a generat consecințe la nivelul
sistemului de învățământ din Orăştie.
Analiza datelor statistice ne arată o reducere considerabilă a numărului de unități
de învățământ, de la 17 în anul 1992 (la sfârşitul regimului socialist) la 7 în anul 2002 şi
2007. Scade numărul de grădinițe de la 9 în anul 1992 la 3 în 2007; numărul şcolilor
până la nivel gimnazial scade de la 4 la 2 unități. Dispar şcolile de arte şi meserii precum
şi şcoala de maiştri, dovadă a reducerii nevoii de cadre calificate datorită restructurărilor
din economie, mai ales industrie.
Scade numărul elevilor înscrişi în învățământul primar şi gimnazial ca o consecință
a reducerii numărului de copii din oraş. Învățământul liceal se menține relativ constant
probabil datorită faptului că atrage elevi din zonele rurale învecinate cu municipiul
Orăştie.
Tabelul nr. 18, Sistemul de învățământ, municipiul Orăştie
ÎNVĂŢĂMÂNT
1992
1997
Unităţi de învăţământ – total
17
19
Grădiniţe de copii
9
8
Şcoli din învaţ. primar şi gimnazial
4
7
Licee
2
2
Şcoli de artă şi meserii
2
1
Şcoli de maiştri
1
Copii înscrişi în grădiniţe
767
555
Elevi înscrişi - total
4601
4637
Elevi înscrişi în învăţământ primar
1724
Elevi înscrişi în învăţ. gimnazial
1612
Elevi înscrişi în învăţământ liceal
1033
1103
Elevi înscrişi în învăţ. de arte şi meserii
415
167
Elevi înscrişi în învăţ. de maiştri
31
Elevi înscrişi în învăţ. postliceal
Personal didactic - total
264
295
Personal didactic în învăţ.preşcolar
58
32
Personal didactic în învăţ. primar
85
Personal didactic în învăţ.gimnazial
99
Personal didactic în învăţ.liceal
71
79
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Personal did. în învăţ. de arte şi meserii
Personal didactic în învăţ.postliceal
Săli de clasă şi cabinete şcolare
Laboratoare şcolare
Ateliere şcolare
Săli de gimnastică - total
Terenuri de sport – total
PC – total

-

149
23
12
-

12
5
120
24
9
-

7
12
132
28
6
4
5
188

Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

Tabelul nr. 19, Sistemul de sănătate, municipiul Orăştie, 1992 - 2007
SĂNĂTATE
1992
1997
2002
Paturi în spitale – sect. public – nr
225
222
214
Paturi în creşe - sector public - nr
100
40
Medici - sector public persoane
50
42
41
din total: Medici de familie sector public persoane
Medici - sector privat persoane
2
2
din total: Medici de familie sector privat persoane
Stomatologi - sector public pers.
5
12
Stomatologi - sector privat pers.
2
1
Farmacişti - sector public pers.
1
2
Farmacişti - sector privat pers.
16
18
Personal mediu sanitar – sector public 166
169
219
persoane
Personal sanitar mediu – sector privat 28
persoane
Spitale - sector public
1
1
Dispensare med. – sector public
5
2
Cab. med. şcolare sector public
Cabinete medicale individuale (de familie)
- sector public
Farmacii - sector public
1
1
Policlinici - sector public
1
Ambulatorii de spital - sector public
Cabinete stomatologice (individuale)
sector public
Cabinete medicale de specialitate
(individuale) sect. public
Creşe - sector public
1
1
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Cabinete medicale – sector privat
Cab. medicale de specialitate- sector
privat
Cabinete stomat. – sector privat
Laboratoare med. – sector privat
Lab. de teh. dentară - sector privat
Farmacii - sector privat
Puncte farmaceutice – sector priv.
Cabinete medicale de familie sector privat
Alte tipuri de cabinete medicale - sector
public
Lab. med. – sector public

-

11
-

-

11

-

4
1
3
7
1
-

1
4
1
8
2
-

15
2
1
8
2
4
1

-

-

-

3

Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

Scenarii de evoluţie demografică - prognoze
Varianta A.
Varianta A porneşte de la premisa că, tendinţele identificate de noi în dinamica
populaţiei vor continua cu aceaşi intensitate şi magnitudine. Dacă condițiile actuale se
mențin, putem aproxima că într-un deceniu populația scade într-n ritm de 200 persoane /
an. Ceea ce pe durata unui deceniu ar însemna în jur de 2000 persoane (9,1% raportat
la anul 2007).
Varianta B
Varianta B este mai optimistă decît varianta A. Ea presupune că oraşul se va
menţine în parametrii actuali, adică numărul populaţiei şi structurile se vor menţine
stabile. Ceea ce înseamană că populaţia va fi în stare să se reproducă astfel încât să
înlocuiască populaţia care decedează şi fenomenul emigraţiei este redus la zero.
Şansele ca aceste lucruri să se întâmple sunt minime. Dar şi în asemenea condiții,
datorită numărului mai mic de tineri, populația actuală va tinde spre descreştere.
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 asemnea scenariu depinde de
măsuri politice, economice şi adiminstrative la nivel naţional. Dacă aceste condiţii sunt
întrunite este posibil ca populaţia orașului 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 deorece depinde de facori
conjuncturali de o complexitate foarte mare. Nu putem estima ce constelaţie de factori
va acţiona la un moment dat în viitor.
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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, 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 economie 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
sunt diversificate, favorabile şi atractive pentru absorbția forţei de muncă existente.
Experienţa dezvoltării ne arată că ea este dependentă de resurse exogene. Ori
atragerea resurselor exogene depinde de creearea 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 Orăştie trebuie să devină
o localitate competitivă pe plan local, regional, naţional şi internaţional. Competiția cu
orașele vecine, Deva, Hunedoara, Simeria, dar și cu comunele și satele care au o
accesibilitate mai facilă necesită o gândire strategică și o viziune pe termen lung în
privința dezvoltării localității.
Măsurile de îmbunătăţire a potenţialului demografic sunt complexe şi se vor orienta
spre:
Asigurarea de locuri de muncă diversificate şi satisfacerea nevoilor de locuinţe
pentru populaţia tânără pentru a diminua tendinţa de migraţie
Crearea de servicii sociale de protecţie pentru populaţia vârstnică, cea care există
şi pe termen lung pentru cea care va fi (din cauza unui număr mare de populaţie
de vârstă matură)
Crearea de zone de agrement, dotări de cultură, sport şi servicii pentru petrecerea
timpului liber
Imbunătăţirea aspectului spaţiului public, în pieţe, parcuri, între blocuri pentru
creşterea atractivităţii oraşului şi stimularea afirmării identităţii sale
Sporirea accesibilităţii oraşului prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
transport şi a diversificării transportului public
Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne pentru crearea condiţiilor
de locuire atractive
Asigurarea serviciilor medicale de nivel superior
Diversificarea formelor de învăţământ şi adaptarea acestora la nevoile de
dezvoltare locală
Asigurarea spaţiilor pentru servicii de asistenţă socială pentru copii şi persoane
care necesită asistare
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Concluzii
Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţii, prin
realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.
Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii, în acord
cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor.
Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele:
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea
accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi
locuitorii;
crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi
ale persoanelor cu handicap;
utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate;
extinderea controlată a zonelor construite;
protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;
asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat;
protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale.
Reprezentanţii politici aleşi ai comunităţii locale trebuie să transpună în politicile
locale dorinţele şi nevoile reale ale populaţiei. Şi în primul rând trebuie să-i cunoască pe
cei pe care-i reprezintă. Descrierea unor aspecte sociologice şi demografice ale
populaţiei din Orăştie se încadrează în acest demers de cunoaştere.
Municipiul Orăştie se află într-un proces de comprimare generat de scăderea
demografică dar şi de îmbătrânire structurală a populației. În următoarele decenii zestrea
edilitară a oraşului din acest moment va fi probabil supradimensionată față de nevoile
respectivei populații, dacă administrația locală nu găseşte soluții viabile de a mări
atractivitatea şi competivitatea oraşului. Strategia oraşului trebuie să ofere, dincolo de
condiții favorabile şi atractive pentru zona economică şi condiții care să asigure o calitate
superioară a vieții în localitate pentru cetățeni. Fără o ofertă educațională, medicală,
culturală, recreativă etc oraşul riscă să involueze.
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Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor urbane de rangul II
Alte municipii (conform Legii nr. 351 / 2001)
Populaţie:
Rază de servire:
Accesul la căile de
comunicaţie:
Funcţiuni economice:
Nivel dotare-echipare:
administraţie publică,
autorităţi judecătoreşti,
partide politice, sindicat
educaţie, cercetare

25.000 – 70.000 locuitori
Din zona de influenţă 30.000 – 100.000 loc.
Circa 20 km
Acces direct la calea ferată, drum naţional, drum judeţean
şi accese facile a localităţilor din zona de influenţă
Capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar,
terţiar, eventual şi din agricultură
Sedii ale administraţiei publice locale, judecătorie,
parchet, sedii de partide / sindicat şi alte asociaţii

Gimnazii, licee generale şi de specialitate, colegii, şcoli de
maiştri; filiale ale unor institute de cercetare
sănătate, asistenţă socială Spital general, staţie salvare, dispensar, leagăn de copii,
creşe, cămine de bătrâni
cultură
Case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee,
săli de expoziţie, club, etc.
comerţ, servicii comerciale Unităţi comerciale diversificate: magazine universale şi
specializate, supermagazine şi piaţă agroalimentară
Unităţi pentru prestări de servicii diversificate şi/sau
flexibile
turism
Hotel de 3 stele cu minim 50 locuri
finanţe-bănci, asigurări
Sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-bancare şi de
asigurări
sport, agrement
Stadioane, terenuri şi săli de sport (pentru competiţii
judeţene sau locale), alte spaţii destinate sportului, grădini
publice şi alte spaţii verzi amenajate pentru petrecerea
timpului liber
protecţia mediului
Servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecţia
mediului, monitorizarea emisiilor poluante şi igiena urbană
alimentare cu apă şi
Reţele de alimentare cu apă, sistem colector de
canalizare
canalizare, staţie de epurare
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Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane –
municipii (conform Legii nr. 351 / 2001)
Indicatori minimali
Număr de locuitori
Populaţia ocupată în activităţi neagricole (%
din totalul populaţiei ocupate)
Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare
cu apă (% din totalul locuinţelor)
Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă
(% din totalul locuinţelor)
Dotarea locuinţelor cu instalaţie de încălzire
centrală (% din totalul locuinţelor)
Nr. de paturi în spitale la 1.000 locuitori
Nr. de medici care revin la 1.000 locuitori
Unităţi de învăţământ
Dotări culturale şi sportive

Locuri în hoteluri
Străzi modernizate
(% din lungimea totală a străzilor)
Străzi cu reţele de distribuţie a apei
(% din lungimea totală a străzilor)
Străzi cu conducte de canalizare
(% din lungimea totală a străzilor)
Epurarea apelor uzate

Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri)
m2/ locuitor
Depozit controlat de deşeuri cu acces
asigurat

Municipiu
min. 40.000
85

Orăştie
21.794
98,3

80

89,1

75

81,8

45

38,4

10
2,3
postliceal
săli de spectacol
teatre
instituţii muzicale
biblioteci publice
stadion
săli de sport
100
60

8,8
2,1
da
casa de cultură
nu
nu
da
da
da
71
68,9

70
60
staţie de epurare
cu treaptă
mecanică şi
biologică
15
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2.6. CIRCULAŢIA ŞI PROPUNERI DE ORGANIZARE
Municipiul Orăştie este situat în partea central-estică a judeţului Hunedoara şi este
străbătut de DN7 (E68) care face legătura între municipiul reşedinţă de judeţ Deva şi
Arad, respectiv Sibiu.
Municipiul Orăştie este racordat în teritoriu prin două tipuri de transport:
transporturi rutiere
transporturi feroviare
Legături aeriene se pot realiza doar indirect prin aeroporturile de la Sibiu,
Timişoara, Arad, Caransebeş.
2.6.1. TRANSPORTURI RUTIERE
Autostrăzi
Varianta de ocolire Deva – Orăştie cu standard de autostradă, aparţine culoarului
de transport Pan-European IV. Tronsonul de autostradă Deva – Orăştie face parte din
viitoarea autostradă Piteşti-Sibiu-Deva-Nădlac.
lungime: de la km 19 +842 până la km 33+000;
conţine un pod peste râul Orăştie la km 4+497;
stadiul fizic: lucrări proiectate în totalitate şi exproprieri efectuate;
Coridoare de transport Pan-Europene

(Sursa: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului)
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-

Drumuri naţionale, europene DN7 (E68): Arad-Sibiu
Drum în extravilan de la intrarea în teritoriul administrativ dinspre Sebeş până la
complexul de alimentaţie “La Barieră”;
Strada Unirii până la intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu - lungime 3050 m;
Strada Eroilor până la intersecţia cu strada Pricazului - lungime 980 m;
Strada Armatei până la intersecţia cu strada Codrului - lungime 660 m;
Strada Codrului până la ieşirea din intravilan şi teritoriul administrativ spre Deva;
conţine un pod peste râul Orăştie, un podeţ peste Canalul Morii, 2 intersecţii
semaforizate;
Drum modernizat stare tehnică mediocră;
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-

-

-

-

Drumuri judeţene
DJ 705 A: Orăştie – Costeşti
(face legatura cu vestigiile arheologice ale cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei)
Drum în intravilan de la strada Căstăului până la limita teritoriului administrativ spre
comuna Beriu;
Drum modernizat stare tehnică foarte bună;
DJ 707 L: Orăştie - Pricaz
Drum în intravilan de la strada Pricazului până la limita teritoriului administrativ
spre comuna Turdaş;
Drum modernizat stare tehnică foarte bună;
Drumuri comunale
DC 42: Orăştie - Gelmar
Drum în intravilan de la strada Luncii până la limita teritoriului administrativ spre
oraşul Geoagiu;
Drum modernizat stare avansată de degradare;
DC 48: Orăştie – Romos
Drum în intravilan de la strada 9 Mai până la limita teritoriului administrativ spre
comuna Romos;
Drum nemodernizat stare tehnică rea;

Reţeaua urbană
Reţeaua de străzi a municipiului are o lungime totală de 58 km, din care 68,96 %
este modernizată (asfalt, beton rutier, pavaj).
1992
Lungimea străzilor total - km
Lungimea străzilor moderniz. - km

1997
37
21

2002
37
23

2007
58
30

58
40

Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

-

-

Reţeaua stradală se compune din:
reţeaua principală de circulaţie, compusă din străzile de categoria I şi II, care
asigură legături interzonale, transporturi în comun, transportul greu tehnologic,
penetraţiile şi tranzitul prin localitate; în reţeaua principală de circulaţie se includ şi
străzi de categoria III, în cazul în care acestea preiau unele dintre funcţiunile
enumerate mai sus.
reţeaua secundară de circulaţie, compusă din străzile de categoria III şi IV, care
asigură accesele şi legăturile locale;
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Nomenclator cu străzile din municipiul Orăştie, în anul 2009
Denumire
Îmbrăcăminte
Denumire
Îmbrăcăminte
Aleea Moţilor
Arcului
Armatei
Victor Babeş
Gh. Bariţiu
Nicolae Bălcescu
Castăului
Cîmpul Nou
Cetăţii
Ilarie Chendi
Cloşca
Codrului
Cojocarilor
George Coşbuc
Ion Creangă
Crişan
Alexandru Ioan
Cuza
Dacilor
Dealul Bemilor
Dealu Mic
Decebal
Ion Budai
Deleanu
Digului
Gheorghe Doja
Mihai Eminescu

balastată
beton
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt, piatră cubică,
dale granit
asfalt
pământ
asfalt, piatră cubică,
dale granit
pământ
pământ
asfalt
pământ
asfalt, pavaj cu pavele
beton
asfalt
pământ, beton
pavaj cu pavele beton
beton, piatră cubică,
asfalt
pământ, beton
asfalt, balastru
asfalt, beton, pavaj
beton
pământ
beton, piatră cubică
asfalt

George Enescu
Eroilor
Fundătura
Gării
Vasile Alecsandri
C-tin Dobrogeanu
Gherea
Octavian Goga

pavaj pavele beton
asflat
pământ
asfalt, beton
beton
pavaj, pavele beton,
piatră cubică
asfalt

Grădiştei
Horea

asfalt
pământ

Gheorghe Lazăr
Libertăţii
Luncii
1 Mai
9 Mai
Petru Maior

asfalt
asfalt
asfalt, beton, pamânt
pavaj, pavele beton, beton
pavaj, pavele beton
pământ

Erou Moraru
Călin Gabriel
Morii
Erou Munteanu
Ovidiu Nicolae
Mureşului
Muzicanţilor
Oituz
Pandurilor
Plantelor

pământ

Pricazului
Primăverii
Acad. David
Prodan
Progresului

asfalt, beton
asfalt
pavaj pavele beton

Liviu Rebreanu
Dominic Stanca
Stadionului
Andrei Şaguna

pavaj, pavele beton
pavaj, pavele beton
beton, asfalt
pământ
beton, pavaj pavele beton
pavaj pavele beton
piatră cubică, pământ

dale beton, pământ,
pietruită
pavaj pavele beton
beton
pavaj pavele beton
asfalt

Popa Şapca
Târgului
Nicolae
Titulescu
Unirii
Vânătorilor
Piaţa Victoriei
Viilor
Viitorului
Dr. Aurel Vlad

asfalt, pământ
balastată
beton

Tudor
Vladimirescu
Aurel Vlaicu
Mihai Viteazu

asfalt
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asfalt
beton, balastată
asfalt
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Avram Iancu
Nicolae Iorga
M.Kogălniceanu

asfalt
asfalt
pavaj, pavele beton

G-ral Zănescu
Dr. Ioan Mihu
Luminii
Piaţa Aurel
Vlaicu

asfalt, pământ
pământ
asfalt
pavaj pavele beton

ing. N. Văideanu
dr. Stelian Ivaşcu
Cu litere bolduite s-au marcat străzile principale cu lăţimea mai mare de 6 m.
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Poduri, podeţe
Descriere amplasament

Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Pod
Podeţ
Pod
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Pod
Podeţ
Pod
Pod
Podeţ
Pod

Str. Gh. Bariţiu – Str. Beriului
Str. Horea – Str. Beriului
Str. Beriului – Str. Cloşca
Str. Cloşca
Str. Viilor – Str. Crişan
Str. Viilor – Str. Cloşca
Str. Victor Babeş – Str. Căstăului
Str. Grădiştei – Str. Popa Şapcă
Str. Gh. Lazăr – Str. Plantelor
Str. A. D. Prodan – Str. Gh. Doja
Str. 9 Mai – Str. Gh. D. Gherea
Str. Primăverii – Str. Gh. D. Gherea
Str. O. Goga – Str. Luminii
Str. O. Goga – Str. Luminii
Str. Gh. Lazăr – front Lic. Aurel Vlaicu
Str. I. Creangă – Str. Gh. Lazăr
Str. I.Creangă - Str. Gh. Lazăr
Str. Plantelor - Str. D.Bemilor
Str. Fundăturii
Str.9 Mai - C.A.P.
Str. 9 Mai - Str. Libertăţii
Str. Unirii - Stadion Mecanica
Str. Unirii - Str. Gării

Lungime

Lăţime

Structura

Îmbrăcăminte

7,23 m
23,95 m
4,20 m
5,70 m
8m
5,95 m
26 m
25,4 m
26 m
27,80 m
32,25 m
6,75 m
12,06 m
5,66 m
7m
12,80 m
6m
6m
22,20 m
29,40 m
33,70 m
76,00 m
16,30 m

9,66 m
1,20 m
8,40 m
1,15 m
0,7 m
1,16 m
8m
1,04 m
11,90 m
1,30 m
1.30 m
9,50 m
11,01 m
2,96 m
3,35 m
9,60 m
3,10 m
10,20 m
1m
10,55 m
10,50 m
2,2 m
11 m

beton armat
metal
beton armat
metal
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
metal
metal
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
metal
beton armat
beton armat
metal
metal+beton
armat

asfalt
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asfalt
asfalt
asfalt

asfalt
asfalt

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

Anul
construcţiei /
dării în
folosinţă
1960
1965
1975
1968
1997
1965
1958
1975
1962
1970
1967
1965
1997
1998
1991
1968
1980
1969
1994
1959
1988
1978
1932
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Descriere amplasament

Lungime

Lăţime

Structura

Pod
Str. Unirii - Str. Gării
69,80 m
11 m
beton armat
Podeţ Str.Luncii
10,60 m
11 m
beton armat
Podeţ
Str.Luncii
4,25 m
1m
beton armat
Podeţ
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
5m
4,10 m
beton armat
Podeţ
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
5,40 m
4,10 m
beton armat
Podeţ
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
5,90 m
3,90 m
beton armat
Podeţ Str.Pandurilor - Str. Oituz
4,15 m
6,20 m
beton armat
Pod
Str. Unirii – DN 7
14,75 m 11,70 m
beton armat
Podeţ
Str. Unirii – DN 7
4,65 m
2,20 m
beton armat
Podeţ
Parc Municipal Orăştie
6,50 m
4,70 m
beton armat
Podeţ
Parc Municipal Orăştie
14,50 m
3,30 m
beton armat
Notă:
Cu litere bolduite s-au marcat podurile / podeţele cu lăţimea mai mare de 6 m.
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Îmbrăcăminte

asfalt
asfalt

asfalt

Anul
construcţiei /
dării în
folosinţă
1997
1974
1983
1968
1996
1975
1995
1960
1968
1969
1972
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2.6.2. TRANSPORTUL PUBLIC
1992
Numărul autobuzelor în inventar

1997
13

2002
14

2007
4

11

Sursa: D.J.S.Hunedoara - Fişa localităţii

Trasee - curse înregistrate la autogara Orăştie către / de la, în luna octombrie 2009
Localităţi
Plecări
Sosiri
% din total
(nr. curse)
(nr. curse)
nr. curse
31,3
Costeşti
15
15
12,5
Geoagiu Băi
6
6
10,4
Romoşel
5
5
8,3
Pişchinţi
4
4
8,3
Sibişelul Nou
4
4
6,3
Aurel Vlaicu
3
3
4,1
Sanatoriu Tbc
2
2
4,1
Mada
2
2
2,1
Romos
1
1
4,1
Simeria-Deva
2
2
4,1
Alba Iulia
2
2
2,1
Alba Iulia-Aiud-Turda-Cluj Napoca
1
1
2,1
Călan – Haţeg – Petroşani
1
1
TOTAL
48
48
100,0

2.6.3. TRAFIC
Numărul mijloacelor de transport - 2002
Nr. mijloace de transport
Total
Tip
Persoane
Persoane
fizice
juridice
Autoturisme sub 2000 mc
2395
188
2583
Autoturisme peste 2000 mc
Autobuse, Autocare, Microbuse
16
15
31
Autovehicule sub 12 t
115
198
313
Autovehicule peste 12 t
12
51
63
Tractoare înmatriculate
51
19
70
Motociclete, motorete, scutere
203
5
208
Remorci, semiremorci, rulote
193
32
225
Gradul de motorizare mediu calculat la nivelul populaţiei din anul 2002 este de 304
vehicule etalon / 1000 locuitori .
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Numărul mijloacelor de transport - 2008
Nr. mijloace de transport
Total
Tip
Persoane
Persoane
fizice
juridice
Autoturisme sub 2000 mc
4071
608
4679
Autoturisme peste 2000 mc
Autobuse, Autocare, Microbuse
23
25
48
Autovehicule sub 12 t
140
361
501
Autovehicule peste 12 t
11
108
119
Tractoare înmatriculate
84
16
100
Motociclete, motorete, scutere
296
8
304
Remorci, semiremorci, rulote
225
112
337
Gradul de motorizare mediu din anul 2008 a crescut faţă de anul 2002 cu 53 %,
ajungând la 467 vehicule etalon / 1000 locuitori (2,14 persoane / v.e.)
Limita de saturaţie a gradului de motorizare este în jur de 2,5 - 3 persoane la un
autoturism convenţional.
Din 24 de ore ale unei zile, autoturismul circulă în medie 2 ore, restul de 22 de ore
staţionează, pentru aceasta, el necesită cel puţin două locuri de parcare, la domiciliul
proprietarului şi la locul de muncă al acestuia.
În comparaţie cu orice alt mijloc de transport în comun, autoturismul ocupă,
raportat la o persoană transportată, o suprafaţă mult mai mare a reţelei stradale: 1
autobuz ocupă în timpul deplasării aproximativ 30 mp şi transportă în medie 50 de
persoane, pe când un autoturism ocupă circa 15 mp şi transportă în medie 2,5
persoane. Din această comparare rezultă o ocupare de cel puţin 10 ori mai mare a
reţelei stradale de către autoturisme faţă de autobuze.
Ca în marea majoritate a oraşelor ţării, şi în municipiul Orăştie se remarcă un trafic
susţinut pe o perioadă îndelungată din zi (între orele 7,30 - 17,00) cu tendinţe de
congestionare pe traseele principale în perioadele de vârf (7,30-9,00, respectiv 12,30 15,00). În aceste perioade circulă cele mai multe autovehicule ale celor care se
deplasează către locurile de muncă, pentru aprovizionare, ca şi cele aflate în tranzit prin
localitate. În acelaşi timp se află în trafic şi un număr mare de pietoni copii şi tineri care
merg către unităţile de învăţământ, persoane către locul de muncă, către piaţă etc.
Măsurători de trafic - municipiul Orăştie
Simbol
Ziua
Strada
amplasament
(Sensul de circulaţie)
A
19.10.2009 DN7 – E68 spre Sebeş
DN7 – E68 spre centru
B
19.10.2009 DN7 – E68 spre Deva
DN7 – E68 spre centru
C
19.10.2009 DJ 707L spre Turdaş
DJ 707L spre centru
D
19.10.2009 DJ 705A spre Costeşti
DJ 705A spre centru
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TOTAL
vehicole etalon / oră
492 v.e. /oră
856 v.e. /oră
716 v.e. /oră
904 v.e. /oră
30 v.e. /oră
54 v.e. /oră
192 v.e. /oră
138 v.e. /oră
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Capacitatea de circulaţie / bandă în regim continuu - STAS 10144/5-89
Viteza de circulaţie (km / h)
30
40
50
Capacitatea de circulaţie în flux continuu (Ve / h)
1050
1000
950
Capacitatea de circulaţie în flux continuu pe DN7 – E68 se situează sub 950 v.e.
Din observaţiile efectuate, pe DN7 – E68, traficul de tranzit se situează în jurul valorii de
70%,
2.6.4. CIRCULAŢIA FEROVIARĂ
Municipiul Orăştie este legat de reţeaua feroviară naţională prin magistrala Vinţu
de Jos - Simeria (linia 200), cu linie normală dublă electrificată. Statia C.F.R. Orăştie
deserveşte atât traficul de persoane cât şi cel de mărfuri.

-

Numărul de trenuri care circulă / zi (sosiri / plecări), conf. Mersurilor trenurilor 2011:
15 accelerate;
12 personale.
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2.6.5. ANALIZA CRITICĂ A SITUAŢIEI EXISTENTE
-

-

-

Drumurile existente, care deservesc în prezent traficul de pe teritoriul municipiului
Orăştie acoperă necesităţile actuale de trafic numai sub aspect calitativ, cantitativ
impunându-se realizarea unei centuri ocolitoare;
Lipsa generală a marcajelor de circulaţie;
Lipsa lucrărilor periodice de întreţinere a lucrărilor de artă (poduri, podeţe) şi de
colectare şi evacuare a apelor pluviale din zona drumurilor;
Lipsa acostamentelor, fâşiilor de siguranţă, şanţurilor şi rigolelor pentru colectarea
apelor pluviale (pe toate categoriile de drumuri);
Municipiul suferă şi din punct de vedere al lipsei locurilor de parcare, atât în zona
centrală, cât şi în interiorul cartierelor de locuinţe.
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Străzi degradate, fără sistemul de scurgere al apelor pluviale

Parcări necorespunzătoare

Borduri înalte şi degradate

Străzi de pământ
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2.6.6. MĂSURI PENTRU ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI
-

-

-

-

-

-

-

Interdicţie temporară de construire pe o făşie de 100 m lăţime, până la realizarea
drum ocolitor-autostradă;
Realizarea de artere colectoare la zonele funcţionale care cuprind în perimetrul lor
drumul naţional;
Modernizarea treptată a reţelelor stradale, în zonele de extinderi;
Crearea unor condiţii tehnice pentru scoaterea circulaţiei agricole de pe
magistralele rutiere prin realizarea arterelor pentru circulaţia agricolă;
Modernizarea carosabilului, trotuarelor, canalizării pluviale, marcajului rutier,
semnalizării circulaţiei, semaforizării cu undă verde şi instituirea sensului unic pe
străzile înguste existente, o dată cu realizarea sau modernizarea reţelelor
subterane.
Drumurile de hotar / exploatare se vor pietrui şi se vor asigura rigole pt. apele
pluviale.
Interdicţie temporară de construire pe o rază de 50 m în zonele cu intersecţii la
nivel / denivelate propuse, până la elaborarea de PUD / SF;
Instituirea zonei de siguranţă de:
13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
12 m din ax drumuri judeţene, pe ambele părţi;
10 m din ax drumuri comunale, pe ambele părţi;
20 m din ax CF, pe ambele părţi;
Instituirea zonei de protecţie de:
50 m din ax autostradă, pe ambele părţi;
22 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
20 m din ax drumuri judeţene, pe ambele părţi;
18 m din ax drumuri comunale, pe ambele părţi;
100 m din ax CF, pe ambele părţi.
Amenajarea de piste pentru biciclişti spre zone de interes turistic:
Axa E-V, Sebeş-Deva;
Axa N-S, Staţinea Geoagiu Băi (DC 42) – Centru Orăştie – Munţii Orăştiei (DJ
705 A);
Amenajare zonă pietonală în zona centrului istoric, pe bază de PUZCP.
Toate traseele pietonale şi spaţiile publice de tip piaţă, scuar vor fi amenajate cu
pavaje, vor fi îmbogăţite cu amenajări peisagistice, obiecte decorative statice,
mobilier urban şi vor fi iluminate favorizant;
Amenajarea de parcări publice (1 parcare / 5 locuinţe, 1 parcare / 1 apartament, 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). Se vor prevedea parcări pt.
autoutilitare şi transport în comun;
Extinderea spre cartierele noi, reorganizarea transportului în comun cu microbuse
(datorită reţelei stradale înguste) şi amplasarea de staţii la cca. 500 m.
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-

-

Cale feratã convenţională, cu viteza pânã la 160 km/h pe trasee existente
reabilitate (Coridor Paneuropean multimodal IV şi Reţea TEN-F: Curtici - Arad Simeria - Vinţu de Jos - Alba Iulia - Coşlariu - Copşa Micã - Braşov - Ploieşti Bucureşti - Feteşti - Medgidia – Constanţa), propusă pentru viteză de peste 250
km/h;
Reabilitarea “mocăniţei” pentru relansarea turismului spre sud, cetăţile dacice;
Lucrãri de amenajare pentru cãi navigabile: Râul Mureş de la frontierã pânã la Alba
Iulia;
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT ŞI PROPUS.
ZONE FUNCŢIONALE ŞI PROPUNERI DE ZONIFICARE.
BILANŢ TERITORIAL
Bilanţ teritoriu administrativ municipiul Orăştie

Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Total

Agricol
Suprafaţa
(ha)
1410
466
75
2
149
2102

Neagricol
Suprafaţa
(ha)
1057
64
155
458
16
1750

%
36,60 Păduri
12,10 Ape / tufăriş
1,95 Drumuri
0,05 Curţi / clădiri
3,87 Neproductiv
54,57 Total
Total general: 3852 ha
100 %

%
27,44
1,66
4,02
11,89
0,42
45,43

Sursa: OCPI Hunedoara 16.10.2009

ZONE FUNCŢIONALE
Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care:
Locuinţe cu regim mediu de înălţime
Locuinţe cu regim mic de înălţime
Instituţii şi servicii de interes public, din care:
instituţii administrative
învăţămănt
sănătate
comerţ şi prestări servicii
financiar bancare
turism şi alimentare publică
culte
sport
cultură
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agricole
Căi de comunicaţie şi transport din care:
căi feroviare şi construcţii aferente
căi rutiere / pietonale şi construcţii aferente
Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie
Construcţii tehnico – edilitare
Gospodărie comunală, din care:
cimitire
Destinaţie specială
Ape

EXISTENT
Suprafaţa
% din total
(ha)
intravilan
185,33
17,39
25,22
160,11
107,20
10,06
3,20
5,61
2,84
22,93
0,10
53,02
4,87
13,90
0,73
126,82
11,90
50,81
4,77
92,82
8,71
13,56
79,26
14,13
1,33
9,78
0,92
25,79
2,42
9,99
10,22
0,96
16,08
1,51
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Terenuri agricole
Păduri, din care:
silvicultură
Terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN

360,45
17,54
2,62
48,63
1065,60

33,83
1,65
4,56
100,00

Suprafaţa teritoriului intravilan existent, în valoare de 1065,60 ha, reprezintă 27,66
% din suprafaţa teritoriului administrativ.
Zona cu terenuri agricole reprezintă 33,83 % din intravilan şi se evidenţiază ca şi
componentă a locuirii cu regim mic de înălţime (locuinţe şi funcţiuni complementare).
Locuirea este funcţiunea dominantă din teritoriul intravilan cu o pondere de 17,39
% din total intravilan, fiind constituită din locuinţe colective şi individuale.
Ponderea cea mai mare o deţin locuinţele joase 86,39 % din totalul de locuinţe.
Valoarea fondului locuibil existent în municipiu variază funcţie de perioada de
realizare şi materialele utilizate, precum şi de partiul acestora.
Fondul de locuinţe colective, se confruntă cu probleme specifice privind
întreţinerea, asiguarea încălzirii, calitatea scăzută a spaţiilor publice adiacente, parcaje
necorespunzătoare şi agresive etc. Regimul de proprietate este majoritar proprietate
privată, dar şi în proprietatea statului.
În privinţa calităţii locuirii în Orăştie, condiţiile se încadrează abia în anul 2002 în
valorile minime de calitate stipulate prin legea locuinţelor (min 14 mp / locuitor), deci ne
putem da seamă că, în general în municipiul Orăştie nu revine o cameră de locuit /
persoană.
În Orăştie 33,76% (959) din fondul de clădiri de locuit este construit până în anul
1944. În perioada 1945 – 1970, perioada modernizării de tip socialist a societății
româneşti, au fost construite 1136 (40%) clădiri cu destinația de locuință, majoritatea
dintre ele de tip bloc.
Acest fapt indică un necesar de extindere a suprafeţelor construite cu locuinţe. În
prezent se manifestă o nevoie structurală de spaţii de locuit, deşi numărul de locuitori
scade raportat la numărul de locuinţe (gospodării).

-

Zonele de locuit prezintă o serie de aspecte negative, dintre care menţionăm:
Existenţa unor zone destinate dezvoltării sectorului de locuinţe, în prezent
nevalorificate raţional şi lipsite de accese modernizate şi utilităţi;
Întrepătrunderea cu zonele industriale şi de depozitare;
Echipare necorespunzătoare din punct de vedere edilitar, transport în comun,
spaţii de parcare şi spaţii verzi;
Fondul locativ existent de tip colectiv este deteriorat;
Amenajarea spaţiului public din zona de locuinţe este deficitară;
Lipsa terenurilor disponibile pentru dezvoltări imobiliare în intravilanul municipiului;
Lipsa sistemului de asigurare a locuinţelor sociale cu chirie, la standarde adecvate.
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Zona aferentă instituţiilor şi serviciilor de interes public (ISP) deţine 10,06 %
din intravilanul municipiului şi include zona centrală şi zonele de dotări dispersate.
Zona centrală în suprafaţă de 37,04 ha se suprapune parţial peste vechiul nucleu
istoric al oraşului cu 18,50 ha. Aria comună rezultată din suprapuneri cuprinde: piaţa
Victoriei, str. şi piaţa Aurel Vlaicu, str. Nicolae Bălcescu, str. Mihai Eminescu, str.
Octavian Goga, str. Andrei Şaguna, str. Nicolae Iorga, str. Ion Creangă, şi str. Cetăţii.
S-au mai luat în considerare zonele în care s-au implantat funcţiuni noi cu caracter
reprezentativ şi care au preluat treptat o parte din caracterul de centralitate al ariei
nominalizate – strada Eroilor, str. Armatei şi zonele din proximitate.
Zona de turism şi alimentaţie publică ocupă cca. 50 % din suprafaţa ISP, deoarece
s-a inclus în calcul şi Arsenal Park.
O pondere importantă din totalul suprafeţei intravilanului este ocupată de zona
unităţilor industriale şi de depozitare (11,90 %). În prezent declinul industriei a
determinat degradarea platformelor industriale şi ocuparea lor în condiţii
necorespunzătoare.
Printre principalele disfuncţionalităţi existente la nivelul zonelor industriale
menţionăm:
Spaţiile destinate pietonilor şi staţionării autovehiculelor/bicicletelor sunt
necorespunzătoare;
Lipsa plantaţiilor de protecţie la unităţile productive poluante;
Incompatibilitate funcţională între zonele industriale şi locuinţe;
Incompatibilitate functională între zonele industriale şi zona centrală.
Unităţile agricole ocupă 4,77 % din intravilan.

-

Zone cu alte destinaţii:
Zona căilor de comunicaţie şi transport ocupă 92,82 ha (8,71 % din intravilan);
Zona de spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie reprezintă 1,33 %;
Zona de construcţii tehnico – edilitare ocupă 9,78 ha (0,92 %);
Zona de gospodărie comunală ocupă 25,79 ha (2,42 %), din care 9,99 ha cimitire;
Zona terenurilor cu destinaţie specială reprezintă 0,96 % din intravilan;
Zona terenurilor ocupate cu ape ocupă 16,08 ha (1,51 %);
Zona cu păduri în intravilan reprezintă 1,65 %;
Zona de terenuri neproductive ocupă 48,63 ha (4,56 %).

Extinderi propuse prin P.U.G.:
În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafeţele de teren care alături
de cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute de comun
acord cu autorităţile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea activităţilor
productive şi serviciilor, sectorului de locuinţe, şi a bazei turistice.
1.
2.
3.

Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, perdele de
protecţie şi ISP
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă industrie - depozitare
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zonă unităţi agricole
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă pentru instituţii şi servicii publice
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă pentru spaţii verzi amenajate
Zonă mixtă (ISP/ industrie - depozitare)
Excludere zonă GC (Trup T6)
Zonă de agrement / sport / turism
Zonă mixtă (ISP/ industrie - depozitare)
Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare
Zonă destinație specială

S = 4,89 ha
S = 5,04 ha
S = 12,38 ha
S = 10,80 ha
S = 8,29 ha
S = 16,77 ha
S = 0,43 ha
S = 4,69 ha
S = 10,74 ha
S = -1,36 ha
S = 29,29 ha
S = 1,06 ha
S = 26,99 ha
S = 0,99 ha

Terenuri introduse în intravilan prin P.U.Z. - uri în perioada 1999 - 2010
18. Zonă de agrement / sport / turism
S = 71,92 ha
Corecturi intravilan conf. bornare 2012
S = -0,56 ha
Total extinderi propuse

S = 290,16 ha

EXISTENT
ZONE FUNCŢIONALE
Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care
- Locuinţe cu regim mediu de înălţime
- Locuinţe cu regim mic de înălţime
Instituţii, servicii de interes public, din care:
- Zona centrală
- Arsenal Park
Zone Mixte (LFC + ISP)
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agricole
Căi de comunicaţie şi transport din care:
- căi feroviare şi construcţii aferente
- căi rutiere/piet. şi construcţii aferente
Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie
Construcţii tehnico – edilitare
Gospodărie comunală, din care:
- cimitire
Destinaţie specială
Ape

PROPUS

Suprafaţa % din total Suprafaţa % din total
intravilan
intravilan
(ha)
(ha)
185,33
17,39
426,53
31,46
25,22
32,01
160,11
394,52
107,20
10,06
250,25
18,46
88,30
132,69
0,00
0,00
47,94
3,54
126,82
11,90
277,82
20,50
50,81
4,77
48,08
3,55
92,82
8,71
118,83
8,76
13,56
14,91
79,26
103,92
14,13
1,33
90,98
6,71
9,78
0,92
10,16
0,75
25,79
2,42
21,80
1,61
9,99
9,99
10,22
0,96
11,22
0,83
16,08
1,51
16,08
1,19
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Terenuri agricole
Păduri, din care:
- silvicultură
Terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN

360,45
17,54
2,62
48,63
1065,60

33,83
1,65
4,56
100,00

5,49
30,58
1,90
0,00
1355,76

0,40
2,26
0,00
100,00

În intervenţia asupra intravilanului s-au respectat limitele naturale / limitele
folosinţelor sau de proprietate.
Includerile de teren în intravilan s-au făcut pe următoarele criterii:
acces asigurat din drumurile existente (chiar dacă drumul respectiv necesită
amenajare / modernizare);
apropierea de zonele de interes;
necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare;.
În prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ şi intravilanului,
folosinţa asupra terenurilor. Pentru terenurile situate în intravilan, ocupate cu construcţii
şi alte amenajări s-a indicat destinaţia supraedificatelor: clădiri de utilitate publică,
locuinţe, instituţii şi servicii publice, obiective pentru producţie agricolă şi industrială,
terenuri de sport, obiective pentru gospodărie comunală, obiective tehnico-edilitare,
circulaţie, ape, păduri şi destinaţie specială.
Centralizator trupuri intravilan Orăştie
Denumire
Trup principal
Zonă de agrement
Fermă pomicolă
Fermă de legume
Groapă de gunoi
Rampă de gunoi (pe teritoriul comunei
Turdaş)
Zonă locuire
TOTAL

EXISTENT
nr. trup
ha
TRUP 1
1048,01
TRUP 2
5,26
TRUP 3
4,16
TRUP 4
2,13
TRUP 5
4,68
TRUP 6
1,36
-

1065,60
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE ŞI MĂSURI PROPUSE
Contextul conceptual
Riscul, termen de origine franceză, risque, explică posibilitatea de a ajunge într-o
primejdie, de a suporta o pagubă, un pericol posibil. Este de presupus că, nu ar exista
risc dacă nu ar avea loc un fenomen (natural sau de altă factură) deosebit care să
determine consecinţe grave şi o societate care să-l suporte. Adesea, aceste consecinţe
sunt suportate şi de mediul înconjurător.4 Astfel, riscul apare cu două faţete şi anume:
pe de o parte fenomenul fizic luat ca atare, respectiv hazardul, iar pe de alta
potenţialitatea hazardului respectiv de a produce dezastre (pierderi materiale şi vieţi
omeneşti) în diferite grade, suportate de mediu şi societate.
I.D.N.D.R., citat de I. Zăvoianu, 1994, interpretează riscul ca semnificând numărul
posibil de pierderi umane, persoane rănite, pagube asupra proprietăţilor şi întreruperii de
activităţi economice în timpul unei perioade de referinţă şi într-o regiune dată, pentru un
fenomen natural particular şi, prin urmare, este produsul dintre riscul specific şi
elementele de risc, considerând că în această definiţie riscul semnifică latura
cuantificabilă a lui.
Riscul include gradul de vulnerabilitate al cuiva (populaţie, clădiri, construcţii,
activităţi economice, servicii publice etc.), care devin elemente supuse riscului – faţă de
un anumit fenomen devastator ce se cuantifică prin pierderi umane sau materiale pe
unitatea de timp pe baza produsului dintre numărul dezastrelor / an şi numărul morţilor /
an. El presupune posibilitatea ca în timpul declanşării unui hazard să existe anumite
pierderi umane sau materiale pe unitatea de timp dată.
Vulnerabilitatea este definită ca fiind gradul de pierderi potenţiale (de la 0 la 1)
rezultante dintr-un fenomen (grup de fenomene) susceptibil de a produce pagube
materiale, prejudicii corporale, disfuncţionalităţi (I.D.N.D.R), reprezentând unul din cele
două componente fundamentale ale riscului la care este expusă o comunitate dată.
Una din caracteristicile interesante ale vulnerabilităţii este conotaţia sa istorică. În
condiţiile unei presiuni demografice în continuă creştere comunităţile pătrund pe o scară
din ce în ce mai largă în areale cu un grad (frecvenţă) de producere a unor fenomene de
risc din ce în ce mai mare, iar utilizarea acestor areale se face cu mijloace de protecţie
impuse de nivelul dezvoltării tehnologice la momentul respectiv (niciodată suficiente,
uneori fără nici o protecţie) şi de gradul de cunoaştere a fenomenelor (niciodată
complete). Astfel, pătrunzând în aceste teritorii, omul, pe propria răspundere, şi-a
asumat un risc, încât el şi produsele muncii sale au devenit mai vulnerabile, fiind
susceptibile de a fi afectate într-un grad mai mare sau mai mic de pagube directe sau
indirecte.
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
4

Adesea, aceste consecinţe sunt suportate şi de mediul înconjurător, lucru de multe ori, trecut cu
vederea.
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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. În 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 Mureşului, 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).
Pentru majoritatea fenomenelor naturale extreme, capabile de a genera dezastre
sau calamităţi, se pot determina şi suprafeţele care au diferite grade de vulnerabilitate
(mică, medie, mare), pentru a se putea adopta din timp o serie de măsuri de reducere a
efectelor produse de hazarde în viitor. Uneori, chiar dacă pe baza datelor existente se
pot face prevederi de mărime a unor fenomene extreme, din raţiuni economice, nu
întotdeauna justificate, sunt asumate o serie de riscuri pentru om şi bunurile amplasate
în arealele susceptibile de a fi afectate de fenomene extreme.
Desigur că, în funcţie de măsurile de protecţie şi de asigurare luate, diferă şi gradul
de vulnerabilitate. Din analiza dezastrelor înregistrate se constată o dependenţă directă
a vulnerabilităţii faţă de dezvoltarea socio-economică şi de prosperitatea societăţii.
Elementele de risc se găsesc în interiorul arealelor cu diferite grade de
vulnerabilitate şi cuprind: populaţia, clădirile şi construcţiile de inginerie civilă sau
specială, activităţile economice, serviciile publice, utilităţile, infrastructura etc. supuse
riscului într-o arie dată.
Abordarea riscului din perspective sistemice vizează aspectul ce ţine de
posibilitatea apariţiei în cadrul sistemelor geografice, sau în cadrul în care acestea
funcţionează, a unor fenomene surprinzătoare, declanşatoare de schimbări mai mult sau
mai puţin favorabile sistemului respectiv.
În acest caz risc înseamnă, existenţa posibilităţii de producere a unui eveniment
sau seturi de evenimente cu efecte parţial anticipate. Aceste efecte, de regulă, sunt
considerate ca şi “nenorociri”, urmare a sensului negativ prin care riscul este echivalat
cu un “pericol posibil”5. În general, dinamica sistemelor geografice având la bază o
multitudine de factori, delimitarea strictă a acestora în factori de risc şi de “nerisc” este,
după cum recunoaşte autorul citat mai sus, dificilă, dacă nu imposibilă, neexistând o
delimitare apriorică între aceste categorii6, din cel puţin două motive: translaţia
neaşteptată a factorilor dintr-o categorie în alta şi instabilitatea pragurilor, de la care un
factor poate declanşa sau amplifica unele procese negative, a căror producere poate fi
surprinzătoare în timp şi spaţiu (generalizate sub renumitul „fluture Lorinz”).
Complexitatea stabilirii pragurilor critice implică o abordare interdisciplinară, cu
numeroase testări şi simulări pentru stabilirea, mai degrabă a unor intervale critice,
decât a unor limite stricte.
Depistarea şi analiza factorilor de risc sunt strâns conectate cu capacitatea de
rezistenţă la schimbare a sistemelor geografice. Acestea, caracterizate printr-o mare
complexitate, sunt relativ greu de schimbat brusc, datorită multitudinii de componente şi
vitezei rapide de circulaţie a “şocului”. În cazul sistemelor geografice naturale există o
5

I. Ianoş, Sisteme teritoriale: o aabordare geografică, Edit. Tehnică, Bucureşti, 2000.
Acest fapt a fost şi unul din argumentele autorului pentru nuanţarea fenomenelor geografice
extreme în periculoase (factori de risc direct) şi nefavorabile, în majoritatea cazurilor, factori de risc
indirect.
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oarecare rigiditate, în raport cu cele în care componentele dominante sunt cele socialeconomice. Rezistenţa la schimbare se traduce printr-o evaluare concretă a relaţiei
evoluţie-structură sub impactul şocurilor, ce apar prin intermediul acumulărilor interne
sau al intervenţiilor externe.
Se consideră că rezistenţa la schimbare poate fi apreciată prin două noţiuni:
vulnerabilitate şi rezilienţă. Prima apreciază gradul de instabilitate potenţială a unei
structuri sau gradul de receptare internă a intervenţiilor externe sau accidentelor interne,
iar cea de-a doua reprezintă capacitatea de a anula aceste perturbaţii prin inermediul
complexităţii şi structurilor specifice proprii sistemelor geografice.
Orice sistem geografic are o istorie, care niciodată nu poate fi în întregime liniară
sau măcar ciclică, ci cu numeroase leziuni şi rupturi repetate ca atare. Formele
neaşteptate, care apar datorită proceselor contradictorii de degradare-creare de noi
structuri, de agregare-dezagregare, de extindere-restrângere teritorială, simultane sau
succesive, lasă urme care generează riscul apariţiei unor anumite elemente ce pot pune
în pericol existenţa proprie a sistemului respectiv. În ciuda stabilităţii sale aparente,
evoluţia unui sistem geografic se află permanent sub semnul incertitudinii, existând
riscuri care îl pot îndepărta de traiectoria sa normală de existenţă. Riscurile cele mai
diverse sunt întâlnite în sistemele geografice puternic umanizate (cum ar fi zonele
urbane), unde intervenţiile externe şi dinamica schimbărilor interne pot avea efecte cu
totul neaşteptate. Unele dintre riscuri sunt asumate de societate spre a obţine efecte
economico-sociale favorabile, altele sunt pasive, oricând putând fi reactivate, iar cea dea treia categorie o reprezintă cele încă necunoscute.
În dinamica sistemelor geografice locul riscului este esenţial, acesta construind
istoria lor şi accelerându-le evoluţia. Dacă sistemul s-ar limita la o evoluţie ce elimină
orice risc, acesta ar stagna sau ar avea, teoretic, o dinamică liniară sau cel mult ciclică.
Evoluţiile explozive sunt direct proporţionale cu asumarea unor riscuri mari şi complexe.
Când se riscă mult, sistemul poate câştiga în efecienţă economică, de exemplu, dar
poate pierde în ce priveşte stabilitatea sa, depărtându-se de evoluţia normală în raport
cu resursele pe care la poate accesa. Momentul apariţiei riscului poate fi greu de
precizat, dar realizarea sa va marca sigur un punct de inflexiune important pe traseul
evoluţiei sistemului.
Cel mai frecvent, riscul în sistemele geografice este legat de pericolul opririi
proceselor ciclice, metabolice, care se desfăşoară în interiorul lor şi care le asigură
existenţa. Dereglările metabolice sau chiar oprirea metabolismului pentru o anumită
perioadă de timp, pot conduce la apariţia unor “pene funcţionale”, sau chiar la
dezintegrarea sistemului. Penele funcţionale pot fi cauzate atât de excedentul, cât şi de
deficitul, apărute brusc în fluxul material, energetic şi informaţional. Sistemele geografice
fiind sisteme deschise, orice posibil blocaj, total sau parţial, are ca rezultat
imposibilitatea reluării normale a ciclului „metabolic”, determinând apariţia crizelor.
Pentru evitarea unor astfel de riscuri, sistemele îşi „crează” structuri şi mecanisme de
autoreglare, identificabile prin autoreacţiile specifice fiecărui sistem la anumite
intervenţii, sau structuri de stocaj.
Pot fi identificate patru categorii de factori cu rol determinant în ceea ce priveşte
dinamica sistemelor geografice: factorii generali ce constituie invarianta structurală şi
funcţională a sistemului, factorii de favorabilitate, ce grupează elemententele active ce-i
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susţin evoluţia normală sau cea preconizată, factorii restrictivi, care limitează sensul
dorit de evoluţie, şi factorii de presiune, ce contribuie la creşterea instabilităţii sistemelor
geografice. După cum s-a mai specificat, o încadrare strictă în oricare din aceste clase
este foarte greu de realizat, întrucât în timp se pot realiza translaţii ale factorilor
menţionaţi dintr-o categorie în alta.
Generatori de riscuri, pot fi în principal factorii de presiune şi cei restrictivi, urmaţi
de cei de favorabilitate.
R. Kolluru, 1996, deosebeşte următoarele tipuri de riscuri:
1. Riscuri ce pun în pericol siguranţa (safety risks);
2. Riscuri ce pun în pericol sănătatea (health risks);
3. Riscuri ce pun în pericul starea mediului înconjurător (environmental risks);
4. Riscuri ce pun în pericol prosperitatea publică (public welfare/goodwill risks).
5. Riscuri financiare (financial risks).
În studiul de faţă se propune următoarea clasificare a fenomenelor de risc şi a
riscurilor pe care acestea le generează:
Procese / fenomene naturale:
Procese geologico-tectonice (mişcările seismice, inclusiv condiţiile locale de
amplificare prin rezonanţă a seismicităţii şi procesele asociate lor: prăbuşiri, surpări,
disoluţii, deformări plastice ale structurilor geologice).
Procese / fenomene geofizice (radioactivitatea de fond; anomalii gravitaţionale
locale; anomalii magnetice locale; furtuni geomagnetice; radiaţii electromagnetice
(inclusiv câmpuri electrostatice); anomalii biofizice complexe.
Procese / fenomene geochimice (anomalii biogeochimice; asociaţii şi complexe
geochimice teritoriale induse; bariere geochimice; peisaje geochimice endemice;
agresivitatea geochimică a mediului).
Procese geomorfologice (procese de pantă: eroziunea pluvială – areală şi liniară,
alunecări de teren, curgeri noroioase, surpări-prăbuşiri, procese periglaciare; procese
fluviatile acumulative: coluviere-proluviere, aluvionare-agradare, colmatare; procese
fluviatile erozive: eroziune în adâncime, eroziune în mal; alte procese geomorfologice:
tasare-sufoziune, gonflarea argilelor, deflaţia, etc.).
Procese / fenomene hidrice (inundaţii de suprafaţă: viituri, inundaţii torenţiale;
inundări prin ridicarea nivelului apelor freatice; băltiri; coborârea nivelului apelor freatice
sau epuizarea rezervelor de apă freatică etc.).
Fenomene meteorologice: furtuni însoţite de fenomene orajoase şi căderi de
grindină, fenomene de iarnă (căderi masive de zăpadă, viscole, polei, chiciură), ceaţa,
vânturi puternice, etc.
Procese-fenomene climatice: trendul climatic regional şi local (încălzirea sau
răcirea climei, ciclul Brikner).
Procese edafice: pierderea productivităţii solului, destructurarea, gleizarea,
salinizarea secundară a solului, etc.
Procese-fenomene biotice: sisteme parazitare; antroponoze şi zooantroponoze
transmisive; prezenţa animalelor sau plantelor otrăvitoare; invazii; “valuri de viaţă”.
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Procese nefavorabile şi periculoase natural-antropice:
Procese ecosistemice: reducerea biodiversităţi şi ecodiversităţii;.
Procese geosistemice: modificarea bilanţului hidric şi radiativ, peiorizarea
(banalizarea) peisajului, etc.
Procese nefavorabile şi periculoase antropice:
Procese demografice: îmbătrânirea demografică, exodul uman, mortalitatea
infantilă, degradarea genofondului uman etc.
Procese
sociale:
pauperizarea
populaţiei,
criminalitatea,
alcoolismul,
„analfabetizarea” relativă, subculturalizarea, relaţiile interetnice şi interconfesionale.
Trenduri politice: relaţiile inter şi intra partidice, separatismul, inclusiv separatismul
mascat (regionalizarea).
Procese periculoase antropo-tehnogene: accidente de muncă, accidente
rutiere, degradarea genofondului agrozootehnic, poluarea comunală etc.
Procese periculoase tehnogene: accidente industriale, poluarea industrială,
tehnologii periculoase sau neverificate etc.
Aceste procese-fenomene, în corelaţie cu factorii şi elementele vulnerabile dau
naştere următoarelor tipuri de riscuri geografice:
Risc natural;
Risc demografic;
Risc social;
Risc financiar;
Risc tehnogen;
Risc ecologic;
Risc urban (ultimul se separă datorită complexităţii excepţionale ale sistemelor
urbane)
Riscul urban
Există multe argumente care susţin separarea într-o altă categorie a riscului urban,
amintim doar două.
Primul argument se bazează pe faptul că spaţiul urban este pe departe cel mai
artificializat şi mai valorificat din punct de vedere uman. În cadrul acestui spaţiu se
concentrează cea mai mare parte din patrimoniul economic, demografic, social şi
cultural a unui stat. În fine, el este constituit dintr-o reţea extrem de densă de diferite
infrastructuri. Oricare ar fi poziţia sa, oraşul nu încetează să fie o construcţie artificială
într-un geosistem, pe care îl perturbă prin amenajări şi care nu mai conservă structurile
esenţiale necesare dinamicii sale proprii.
Cel de-al doilea argument, conform lui L. Faugères, 1995, reiese din contextul
istoric al civilizaţiei umane, şi anume din primfactorul care a dus la apariţia oraşului – cel
al asigurării securităţii şi perenităţii unui grup de indivizi. Această dimensiune
protectoare, securizată a oraşului este înscrisă în istoria universală. Totuşi, ea posedă şi
efecte de bumerang: fixarea oamenilor, concentrarea bunurilor a indus şi o creştere
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substanţială a vulnerabilităţii. Oraşul atrage, şi această atracţie este sursa ameninţărilor
externe, dar şi a celor interne. Mitul oraşului devorator de oameni nu a fost neîntemeiat,
oraşul cunoscând diverse dezastre, cum ar fi epidemiile, războaiele, incendiile, revoltele,
dar şi alte calamităţi. Mereu expus câmpului riscurilor atât la scară locală cât şi la scară
regională, oraşul a devenit, astfel, un foarte posibil loc al traumatismelor majore, atunci
când riscurile se manifestă. Este destul de lungă lista oraşelor astfel distruse, unele
dintre ele au renăscut, altele prezintă în prezent doar interes arheologic.
Paradoxal, în ciuda fragilităţii (vulnerabilităţii), populaţia urbană a continuat să se
încreadă în capacităţile sale de organizare, în resursele proprii de a face faţă riscurilor şi
în posibilităţile tehnice, din ce în ce mai performante de prevenire şi reducere a efectelor
declanşării unor hazarde. Până recent, comunitatea urbană s-a considerat în general
puţin afectată de fenomene extreme de orice natură. Acest sentiment de relativă
imunitate urbană s-a deteriorat. Locaţiile iniţiale ale oraşelor au fost cu mult depăşite,
spaţiile din împrejurimi au fost din ce în ce mai umanizate, modificînd condiţiile de
funcţionare a geosistemelor naturale, valoarea bunurilor / suprafaţa a crescut constant.
Din toate aceste motive frecvenţa, impacturile, costurile manifestărilor riscurilor în cadrul
spaţiului urban au crescut exponenţial, provoacând “mari dureri de cap” factorilor de
decizie, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Astfel, au apărut numeroase acte
legislative, reglementări şi normative consacrate problematicii riscului urban. Mai mult
decât atât, s-au constituit instituţii specializate care să elaborează metode destinate
prevenirii împrejurărilor ce pot conduce la apariţia şi declanşarea proceselor şi
fenomenelor periculoase şi nefavorabile.
S-au făcut primii paşi şi în elaborarea unei noi ramuri a riscului: teoria riscului
urban - geosyndynyque (L. Faugères, 1995), care are drept obiectiv definirea căilor
celei mai bune gestiuni a spaţiului urban în vederea diminuării vulnerabilităţii acestui
spaţiu, cu referire atât la riscurile “clasice”: naturale, sociale, tehnogene, cât şi la
riscurile asociate, declanşatoare (triger), cu efect de “domino” etc.
Teoria riscului urban încearcă să ofere cadrul conceptual care să servească
studiului fenomenelor periculoase în mediul urban în vederea unei înţelegeri cât mai
profunde, punctele esenţiale vizând conţinutul conceptului de risc, ambiguităţile unor
aproximări fenomenologice a riscului, posibilităţile de stăpânire a complexităţii lui,
structurarea unui limbaj specific ştiinţei date; dualitatea reacţiei dintre risc şi scara
temporală.
Astfel analizat în universalitatea sa, riscul urban nu apare ca produs al unei
dispuneri intrinseci a lumii reale. Dincolo de experienţele trăite, de evenimentele
(procesele, fenomenele) observate, acesta cuprinde un întreg ansamblu de
potenţialitate, de posibilităţi de realizare a unor fenomene multiple, ale căror împrejurări
de apariţie se lovesc de cea mai mare incertitudine. Ori această dispunere
condiţionează existenţa riscului urban, prezent în toate subsistemele sistemului urban:
naturale (geosisteme, ecosisteme), tehnice, sociale, mixte, revocând disfuncţionalităţi
pronunţate în metabolismul şi structura lor. Uneori acestea sunt generatoare de
oportunităţi, cel mai adesea însă, de situaţii periculoase şi de crize.
Riscul în mod normal, este „ascuns” în cadrul sistemului urban, din această cauză
este subestimat, ba chiar în mod voluntar trecut cu vederea, uitate manifestările lui
precedente, nu numai de factorii de decizie, dar şi de însuşi cei expuşi la risc, el
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

179

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

devenind perceptibil numai în momentul declanşării lui. Acest lucru face necesar
întroducerea a două concepte distinctive ale riscului urban, potenţialitatea şi
manifestarea riscului concret.
În direcţia studiului riscului urban au fost parcurse câteva etape importante. În
etapa de “pionierat” a gestiunii riscurilor urbane, conceptele determinante, ce vizau
reducerea lor, se bazau numai pe domeniile asigurărilor şi a proiectelor din domeniul
ingineriei. A doua fază s-a bazat pe conceptul de sistem. Analiza complexităţii şi a
comportamentului sinergetic reprezintă etapa actuală în demersul înţelegerii globale a
fenomenologiei riscurilor.
Astfel P. Nicolis şi I. Prigogine (1979), plecând de la analiza sistemelor fizicochimice şi abordând complexitatea prin fizica non-echilibrului şi teoria sistemelor
dinamice, au constatat că lumea reală este dominată de instabilitate şi fluctuaţii,
responsabile de marea varietate şi de multitudinea formelor şi structurilor pe care le
observăm în jurul nostru, o mică modificare a condiţiilor iniţiale putând conduce la
amplificări enorme. Această descoperire a reînoit perceperea dinamicii sistemului urban
(I. Ianoş, 2001) şi a manifestării riscurilor geografice în cadrul lui.
O altă optică apropiată de E. Morin, pune în evidenţă capacitatea organizării
subiacente a complexităţii spaţiului urban. Această organizare nu poate fi realizată decât
printr-o acţiune cognitivă, care ea însăşi comandă decizii şi acţiuni. De aici derivă
activitatea individuală şi colectivă a comunităţii care participă atât la construcţia obiectivă
şi cognitivă a lumii reale. Teritoriul studiat nu are realitate decât prin modelele pe care le
stabilim. Astfel, tot ansamblul complex s-ar putea distinge printr-o vocaţie de a produce
(dar şi de a se produce), de a lega (a se lega), a menţine (dar şi de a se menţine) după
o anumită concepţie. Această proprietate auto-organizaţională şi auto-referenţială a
sistemelor complexe urbane a fost, este descoperită de G.Y.Kervern, inginer-asigurator,
în timpul studierii numeroaselor disfuncţionalităţi majore şi ale manifestărilor riscurilor în
sistemele tehnogene şi care propune un limbaj de comunicare între actorii implicaţi în
reflectarea şi managementul domeniului riscurilor. Această metodă constă în primul rând
în identificarea situaţiilor de risc, localizate în spaţiu şi în timp şi a căror complexitate
este produsă de dezordinea reţelelor. Aceste situaţii sunt regizate de acelaşi ansamblu
de “legi” ale pericolului. Axiomele descriu organizarea şi modelul de funcţionare a
sistemelor a căror dinamică este aceea a ansamblurilor relaţionale susceptibile de a
cunoaşte faze de profundă dezorganizare (sisteme sindinogene). Atunci când teoria
riscurilor se leagă de problema decisivă care cere să înţelegem de ce o situaţie
complexă poate fi purtătoarea unor pericole potenţiale şi poate să ajungă efectiv la
pericole reale, ea conduce la conştientizarea diverselor carenţe, slăbiciuni, generatoare
de riscuri (disfuncţionalităţi sindinogene) prezente în structurile sistemelor analizate, în
comportamentele actorilor implicaţi şi în cel al comportamentului populaţiei urbane. Lista
deficienţelor depistate după acestă metodă este lungă, iar natura lor variată: de la cea
managerială la cea culturală (L. Faugères, 1995). Prezenţa acestor deficienţe explică
decalajele funcţionale în cadrul sistemelor urbane, decalaje ce pot conduce la apariţia
situaţiilor de criză. Astfel, dacă factorii şi procesele naturale pot fi considerate a sta la
originea marii majorităţi de evenimente periculoase, ulterior ele sunt condiţionate într-un
mod determinant în propagarea şi impacturile lor de dinamica ansamblului reţelelor
urbane.
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Considerarea acestei dinamici conduce la examinarea sub două unghiuri a rolului
timpului în viaţa sistemului. Timpul riscului este totodată şi discontinuitate. Teoria
riscurilor relevă regularităţi în geneza manifestărilor de risc. Ea descrie succesiunea
aceloraşi secvenţe, în care situaţiile de risc precedă şi pregătesc situaţiile de pericol,
care dau naştere crizelor. Dar evenimentele de risc prin declanşarea lor, introduc
ireversibilitate în mersul temporal. Reţelele, sistemele urbane în ansamblul lor, nu sunt
niciodată reconstituite în mod identic după ruptură sau după faza de dereglare.
Modificările aduse în sistemul urban conduc la tot atâtea moşteniri, ce vor juca un rol
extrem de important în funcţionarea ulterioară a lui şi în apariţia de noi disfuncţionalităţi.
În prezent celor patru dimensiuni, statistică, socială, funcţională, spaţială, care au
definit dezvoltarea oraşului modern, productivist şi expansionist, ar trebui să li se
adauge o dimensiune suplimentară şi anume acea a riscului şi a vulnerabilutăţii, a
degradării sau după L. Faugères, o dimensiune sindinică. Manifestările riscului geografic
contribuie la aceasta în strânsă relaţie cu celelalte manifestări ale riscului (economic,
financiar, politic etc.). Fiecare manifestare de risc intervine în sisteme foarte sensibile, a
căror comportamente pot fi profund afectate, provocând daune importante. Inundaţia
sau cutremurul de pământ ajunge pe “terenul” economic, al sănătăţii, sociologiei şi
politicii. Criza socială are impactele sale în planul economic, în funcţionarea
organizaţiilor şi reţelelor, în amenajările şi funcţionarea sistemului urban. Managerii
aşezării au astfel de luat în considerare în orice moment toată gama derivelor posibile
de la normal care poate fi desemnată ca un complex de riscuri (complex sindinogen).
Fiecare risc îşi are punctele, liniile şi ariile sale generatoare, dar şi punctele, liniile, ariile
lui de impact, localizate cu precizie sau difuz, fixe sau fluctuante, mobile.
Oraşul poate fi considerat a fi un bazin de riscuri (bazin sindinogen) a căror
stăpânire de către geografie este decisivă pentru responsabilii gestiunii urbane. Anumite
elemente din complexul de riscuri se înscriu în totalitate în spaţiul administrativ al
oraşului şi relevă responsabilitate din partea municipalităţii (riscurile endogene).
Pagubele generate de alţii sunt exportate dincolo de acest spaţiu şi alte stricăciuni
generate de complexe de riscuri îndepărtate pot afecta oraşul (risc exogen).
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Managementul riscului geografic
Sub analiza riscurilor se înţelege procesul de identificare a pericolelor,
determinarea condiţiilor şi modalităţilor realizării acestora, precum şi estimarea
cantitativă a indicatorilor riscurilor individuale, sociale, pentru bunuri şi pentru mediul
înconjurător.
Sub managementul riscului se înţelege abordarea sistemică a diferitor mecanisme
(juridice, organizaţionale, economice, inginereşti etc.) în vederea soluţionării problemelor
de prevenire sau de reducere a pericolului (riscului) până la un nivel considerat
acceptabil.
Pentru prima dată, metodologia analizei şi a mamagementului riscului bazată pe
conceptul riscului acceptabil a fost utilizată în Olanda, fiind considerată a fi baza
ştiinţifică, pe care se constitue demersurile practice în vederea ridicării nivelului de
securitate a unui teritoriu sau a unei comunităţi, ce locuieşte în zone supuse diverselor
tipuri de riscuri.
Potrivit acestei metodologii întreg
“spectrul” valorilor riscului este împărţit în trei
clase, în concordanţă cu aşa zisul principiu al
“semaforului” (fig. 1):
clasa „roşie”, a riscului inadmisibil;
clasa „galbenă”, a riscului acceptabil
(admisibil);
clasa „verde”, a riscului neglijabil.
Dacă, în procesul analizei / estimării
riscului se apreciază că acesta se află peste
limita pragului acceptabil (adică în zona
riscului inadmisibil), atunci factorii de decizie
(fie ei actori din domeniul administraţiei, fie ei
actori din domeniul economic) sunt somaţi să
ia măsuri în vederea reducerii riscului până la
nivelul admisibil.
Dacă, însă se determină, că nivelul riscului se află “între două linii”, ce delimitează
zonele riscului acceptabil şi riscului inacceptabil, atunci factorii de decizie sunt
determinaţi să ia astfel de măsuri în vederea reducerii riscurilor, care sunt considerate
raţionale din punct de vedere practic (subînţelegându-se că realizarea acestor măsuri nu
trebuie să necesite cheltuieli sau demersuri exagerate). În aceasta constă aşa numitul
principiu ALARA / ALARP (As Low As Reasonably Applicable / practicable) (fig. 2).
Între determinarea valorilor admisibile / inadmisibile a riscului individual7 şi a celui
social apar contradicţii, greu de rezolvat. În majoritatea cazurilor tranşarea contradicţiilor
ar trebui să se rezolve în favoarea individului, uneori în favoarea societăţii.
Determinarea concretă a valorilor pragurilor nu este doar o problemă socială,
aceasta depinde de o multitudine de alte variabile de natură socio-economică, politică,
culturală, psihologică.
7

De fapt, conceptul nivelului admisibil maxim al riscului a fost determinat pentru prima dată anume
pentru indivizi.
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Fig. 2. Componentele principiului ALARA

În general se consideră că nivelul
pragurilor ar trebui trasate la un nivel atât
de jos, pe cât este posibil din punct de
vedere tehnic. Însă o astfel de tendinţă,
după cum arată practica şi estimările,
conduce la pierderea rentabilităţii întregii
activităţi economice. Din această cauză,
atunci când sunt determinate aceste
praguri, dând prioritate aspectelor
sociale, este necesar să fie luat în calcul
şi nivelul dezvoltării economice atins de
sistemul social dat8.
Orice activitate practică, care
supune unui risc exagerat societatea şi
individul, este inadmisibilă. Orice activitate, ce se situează în zona riscului neglijabil nu
are rost a fi controlată. De aici rezultă, controlului din partea organelor abilitate şi, prin
urmare, managementului riscului pot fi supuse doar activităţile economice situate în
zona “galbenă” a riscului.
În înţelegerea corectă a riscului un rol important îi revine conceptului de
probabilitate. Şirurile de observaţii asupra producerii unor evenimente în viaţa oricărui
sistem geografic pot constitui, prin seriile de date statistice furnizate, o sursă extrem de
valoroasă pentru determinarea tipurilor de risc şi a pragurilor semnificative ale acestuia
în condiţii specifice date.
“Memoria” sistemului, prin capacitatea sa diferită de stocaj a seriilor de date şi
informaţii privind producerea în timp a unor evenimente, permite stabilirea frecvenţei
unor evenimente neaşteptate şi evaluarea efectelor posibile asupra unor componente
sau a întregului sistem. În acelaşi timp, aceste informaţii permit analogii cu alte sisteme
similare, în care s-au produs astfel de evenimente, precum şi încercarea de prevedere a
unor evoluţii cu caracter catastrofal ale acestora.
Aceasta constituie prima fază a complexului şi dificilului proces de dirijare /
management al riscului. Acţiunea cu evidentă tentă de prognoză, destul de laborioasă
dar niciodată perfectă, este cunoscută în literatura de specialitate sub numele de
anticipare.
“Memoria” şi “anticiparea” sunt elementele de bază ale genezei riscurilor, ceea ce
înseamnă că riscul a apărut şi există numai cu participarea directă sau indirectă a
omului. În sistemele naturale riscul este apreciat de “elementul uman”, situat în afară, cu
toate că realizarea sa se produce în interiorul acestora. Sunt destul de rare situaţiile
când sistemele naturale pot, prin formele lor de organizare, să evite realizarea anumitor
tipuri de risc (de exemplu, cele în care evoluţia este similară modelelor Lotka-Volterra).
Realizarea unora dintre aceste riscuri pot pune în pericol chiar existenţa sistemelor
naturale respective. Intervenţia omului, determinată de un anumit scop, legat de
existenţa sa, poate întârzia, elimina sau încuraja realizarea unor riscuri negative sau
pozitive.
8

Lucru ce duce la imposibilitatea „importării” sau impunerii din afară a valorii pragurilor riscului.
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În acest context global o problemă esenţială o constituie controlul riscului, a doua
fază a dirijării riscului, ceea ce presupune cel puţin două aspecte: pe de o parte
supravegherea şi stăpânirea parţială a factorilor de risc, iar pe de altă parte încadrarea
factorilor de risc în nişte norme (praguri), care să arate când situaţia devine periculoasă.
Dintotdeauna societatea şi-a creat şi perfecţionat sisteme de control ale riscului,
mai mult sau mai puţin eficiente. Relativitatea eficienţei controlului rezultă din
complexitatea câmpului epistemologic al riscului, a cărui cunoaştere implică numeroase
necunoscute. Însă chiar dacă riscul s-ar putea aprecia între anumite limite, realizarea sa
rămâne, de regulă, întâmplătoare, respectiv nu se ştie când, unde, cât şi sub ce formă
va apărea evenimentul “anticipat”.
Controlul riscului poate fi parţial eficientizat prin abordări pragmatice, între acestea
impunându-se cea probabilistă şi cea normativă.
Abordarea probabilistă caută să anticipeze apariţia unor evenimente cu caracter
catastrofal sau chiar catastrofe în evoluţia sistemelor geografice. Dispunând de o
imagine mai clară a trecutului, prin calculul probabilistic, prin statistică în general, se
descoperă legităţile care “guvernează” riscul şi evenimentele potenţiale. Prin abordarea
probabilistă se evidenţiază şi ciclicitatea unor evenimente naturale sau chiar socialeconomice. Principalele operaţiuni sunt depistarea factorilor care intervin în realizarea
riscului şi stabilirea corelaţiilor între evenimente pentru a sesiza la timp caracterul riscant
al unor situaţii, banale la prima vedere. Cel mai important element în studierea
probabilistă a riscului în sistemele geografice este chiar complexitatea acestora.
Abordarea normativă, practic neaplicată în studiile geografice concrete, are în
vedere stabilirea unor norme (praguri) pentru anumiţi factori de risc şi pentru anumite
sisteme geografice. Diferenţierile foarte mari între aceste sisteme, mulţimea
componentelor şi a relaţiilor dintre ele fac imposibilă stabilirea unor praguri clare pentru
factorii de risc. Aceste praguri vor trebui să rezulte din măsurători, calcule, experienţe şi
să obţină “avizul” public sau legislativ, pentru a fi ulterior respectate. Câteva elemente,
îndeosebi cele privind poluarea, rezistenţa clădirilor la cutremure, dimensionarea
digurilor împotriva inundaţiilor au nişte praguri bine definite, dar praguri pentru elemente
geografice complexe încă nu există şi sunt dificil a fi stabilite.
Pragurile, în situaţia în care sunt stabilite la un moment dat, nu rămân invariabile.
Există un fenomen evident de migraţie a lor în funcţie de evoluţia gradului de cunoaştere
a societăţii şi a acumulării de experienţă. Acestea pot migra pe scara valorilor spre cele
inferioare, atunci când se constată efecte cumulative sau spre cele superioare, când
ştiinţa şi tehnica găsesc soluţii de diminuare a riscurilor.
Caracterul constatativ, aposteriori, al acestei abordări o face inutilă în procesul de
prognoză a unor evenimente catastrofale, dar prin respectarea normelor asigură
eficienţă controlului privind riscurile în sistemele geografice şi nu numai. Se poate
concluziona că cele două abordări sunt complementare fiind indispensabile în evaluarea
şi controlul riscului, în general.
Pentru cercetarea geografică, în condiţiile dezvoltării durabile, rămâne ca un
obiectiv important trecerea la analize de caz, pe tipuri de sisteme geografice, la
generalizarea concluziilor şi la stabilirea, chiar temporară, de intervale critice pentru
anumiţi factori de risc. Problematica riscului rămâne ca foarte complexă şi totdeauna
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

184

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

dinamică, progresele putându-se înregistra prin abordări interdisciplinare şi prin studii de
sisteme geografice etalon.
Orice analiză privind riscurile naturale trebuie să treacă printr-o viziune globală a
interacţiunilor dintre natură şi societate.
Societatea umană a trăit dintotdeauna cu riscurile naturale. S-a vorbit îndelung
despre calamităţi, despre pedepse trimise de zei, dar termenul de risc şi de catastrofă
naturală rămân noţiuni într-o constantă evoluţie.
Catastrofa este un eveniment care, când se manifestă, surprinde comunitatea
respectivă. Se defineşte un eveniment natural drept o catastrofă aposteriori, după cum
el se manifestă pe un teritoriu dat. În funcţie de capacitatea societăţii de a se proteja,
evenimentul devine sau nu o catastrofă, ştiind că gestiunea acestuia depinde de nivelul
de dezvoltare a comunităţii afectate.
Dimpotrivă, riscul nu e decât potenţial. El măsoară evenimentul posibil apriori.
Neputând să împiedice totul, cercetătorii au lucrat mult asupra previziunilor, deci asupra
riscului, pentru a anticipa însăşi catastrofa. Însă cum remarcă B. Ledoux, 1995, este
deseori mai uşor să ajuţi şi să despăgubeşti decât să previi.
Gestiunea (dirijarea) riscului geografic ridică o serie de probleme, greu de rezolvat.
Sunt necesare demersuri în direcţia aprecierii atât a probabilităţii, formei şi intensităţii
producerii proceselor generatoare de risc, cât şi a gradului de vulnerabilitate şi formelor
de răspuns a elementelor sistemului geografic teritorial înainte, în perioada şi imediat
după declanşarea proceselor – fenomenelor distructive.
Legătura dintre evaluarea vulnerabilităţii şi diversele metode şi instrumente ce
vizează reducerea ei, constituie un “coridor” important de cercetare.
Se disting câteva demersuri de analiză a vulnerabilităţii:
Demers calitativ privind factorii de vulnerabilitate.
Demers semi-cantitativ de integrare a factorilor de vulnerabilitate şi a elementelor
vulnerabile.
Demers cantitativ privind elementele vulnerabile. În ultimul caz vulnerabilitatea este
concepută ca procente din ceea ce poare fi pierdut în cazul unei calamităţi.
Dintre abordările consacrate din domeniul dirijării riscurilor un loc aparte îl ocupă
modelarea matematică şi utilizarea GIS pentru prognozarea în timp util a posibilelor
manifestări şi efectelor producerii unor evenimente nedorite. O posibilă schiţă logică a
creării bazei de date GIS este dată în fig. 3
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Fig. 3 . Etapele premergătoare dirijării riscului în cadrul analizei GIS.
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Zone de risc natural în municipiul Orăştie:
Risc mediu de alunecare a terenurilor;
Risc mediu-mic de alunecare a terenurilor;
Risc de inundabilitate cu ape de suprafaţă, cu grad de asigurare de 3 %
(râurile Mureş şi Orăştie);
Risc de inundabilitate cu ape de suprafaţă, cu grad de asigurare de 1 % (râul
Orăştie);
Risc mediu de inundabilitate cu ape freatice.
Zone de risc natural conf. Legii nr. 575 / 2001, PATN – Secţiunea a V-a în
municipiul Orăştie
Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generatã de o rupturã brutalã în
aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale.
Zona de intensitate seismică pe scara MSK pentru municipiul Orăştie - 6 şi
perioada medie de revenire: cca. 100 ani.
Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pãmânt care
formeazã versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrãri de hidroamelioraţii sau
a altor lucrãri funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale.
Inundaţie9 - acoperire a terenului cu un strat de apã în stagnare sau în mişcare,
care, prin mãrime şi duratã, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce
deregleazã buna desfãşurare a activitãţilor social-economice din zona afectatã.
Tipuri de inundaţii
Potenţialul de
Tipul alunecărilor
producere a
pe cursuri
pe torenţi
primară
reactivată
alunecărilor
de apă
Orăştie
x
scăzut
x
Cantitatea maximă de precipitaţii căzută, în UTA Orăştie, în 24 de ore, în perioada
1901-1997 este între 100 – 150 mm.
Localitatea

Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de tipurile de
riscuri specifice - (conform M.Of. 603 din 13 iulie 2005):
a) risc principal;
b) risc secundar.
Clasificarea riscurilor naturale în municipiul Orăştie:
1.
Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:
a) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mare
sau egală cu VII pe scara MSK;
9

Zonă potenţial inundabilă – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului
maxim anual este până la 10%.
Zonă frecvent inundabilă – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului
maxim anual este între 10 – 50%.
Calea viiturii – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului maxim anual este
mai mare de 50%.
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b)

unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai
mică de VII pe scara MSK.

2.
a)

Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări de teren:
unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potenţial ridicat de producere a
alunecărilor de teren sau afectată de alunecări primare/reactivate;
unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potenţial mediu/scăzut de
producere a alunecărilor de teren sau neafectată de alunecări
primare/reactivate.

b)

3.
a)

b)

-

-

Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaţii:
unitate administrativ-teritorială potenţial afectată de inundaţii datorate
revărsărilor unui curs de apă sau unde cantitatea maximă de precipitaţii,
înregistrată în ultimii 100 de ani, depăşeşte 100 mm/24 h;
unitate administrativ-teritorială neafectată de inundaţii datorate revărsărilor unui
curs de apă, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii,
înregistrată în ultimii 100 de ani, este mai mică de 100 mm/24 h.
Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Risc mediu şi mediu-mic de alunecări de teren primare:
Zonă construibilă doar pe bază de expertiză geotehnică;
Se recomandă clădiri uşoare izolate cu regim de înălţime max. D+P+M şi
POT=15%;
Se interzic defrişările, executarea de şanţuri în versant sau la baza versantului.
Se recomandă retaluzarea pantelor şi înierbarea lor, respectiv conducerea dirijată
a apelor pluviale;
Se pot executa şanţuri de gardă în amonte de zonele construite, ce se vor
descărca în văi naturale;
Se vor evita excavaţiile nesprijinite.
Risc mediu de inundabilitate prin ridicarea nivelului pânzei freatice
Interdicţie temporară de construire până la efectuarea lucrărilor de desecare
(drenuri, întreţinerea celor existente, decompactarea solului îndiguiri şi lucrări
pedoameliorative);
Se recomandă construcţii fără subsol şi plantarea terenurilor cu specii arboricole
absorbante (plop şi arin).

Risc de inundabilitate prin revărsarea apelor de suprafaţă cu grad de
asigurare de 3 % (râurile Mureş şi Orăştie) şi cu grad de asigurare de 1 % (râul
Orăştie);
Interdicţie temporară de construire până la regularizarea albiilor şi efectuarea de
lucrări hidrotehnice;
Se recomandă plantaţii de salcâm, pin, salcie.
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2. 9. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE
2.9.1. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ
Gospodărirea apelor
Râurile din bazinul hidrografic Mureş
Denumire Lungime
Debit mediu
multianual
Mureş
114 km
149 mc/s
Orăştie
51 km
5,23 mc/s
Sibişel
28 km
1,96 mc/s

Debit maxim / anul
înregistrării
2612 mc/s-1970
194 mc/s - 1979
89,6 mc/s - 1982

Debit minim/
anul înregistrării
10,5 mc/s - 1964
0,206 mc/s - 1977
0,050 mc/s - 2001

S.G.A. Hunedoara deţine următoarele amenajări hidrotehnice pe teritoriul
municipiului Orăştie:
Curs de
Denumire
Lungime
Anul
Debite de calcul
apă
lucrare
(m)
PIF
Orăştie
Regularizare
Lreg = 6000
1981
amonte confluenţă r. Sibişel
(Beriu,
râu Beriu la
Lcons = 232
Qcalcul 2% = 170 mc/s
Grădiştea) Orăştie
Qverif 0,5% = 210 mc/s
aval confluenţă r. Sibişel
Qcalcul 2% = 240 mc/s
Qverif 0,5% = 300 mc/s
Orăştie
Regularizare
Lcons = 2000
1981
Qcalcul 5% = 107 mc/s
(Beriu,
râu Orăştie la
Qverif 1% = 190 mc/s
Grădiştea) Orăştie
Orăştie
Regularizare
Lcons = 200
1987
Qcalcul 5% = 107 mc/s
(Beriu,
râu Beriu la
Qverif 1% = 190 mc/s
Grădiştea) Orăştie (la priza
Vidra)
Orăştie
Consolidare mal Lcons = 670
1981
Qcalcul 2% = 240 mc/s
(Beriu,
râu Beriu la
Qverif 0,5% = 310 mc/s
Grădiştea) Orăştie
Orăştie
Regularizare
Lreg = 9200
1986
Qcalcul 5% = 121 mc/s
(Beriu,
râu Orăştie la
Lcons = 2100
Qverif 1% = 215 mc/s
Grădiştea) Costeşti-Orăştie
Sibişel
Regularizare
Lreg = 6500
1971
Qcalcul 2% = 180 mc/s
(Râul Mare, râu Sibişel la
Lcons = 1382
Qverif 0,5% = 222 mc/s
Alun)
Orăştie
Sibişel
Apărare de mal Lcons = 400
1986
Qcalcul 2% = 240 mc/s
(Râul Mare, râu Sibişel la
Qverif 0,5% = 300 mc/s
Alun)
Orăştie
Sursa: Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul jud. Hunedoara – HCJ nr. 87 / 27.05.2011
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Alimentare cu apă

-

-

-

Alimentarea cu apă se realizează din mai multe surse, după cum urmează:
Sursa Sibişel, situată pe râul Sibişel, cu un debit mediu multianual de 1,44 mc/s;
Sursa Râuşor, cu un debit mediu multianual de 0,7 mc/s.
Conducta de aducţiune de la cele două captări are o lungime de 14 km,
funcţionând prin curgere gravitaţională, cu o capacitate de transport de 200 l/s.
Aducţiunea debuşează apa în căminul de amestec şi distribuţie al staţiei de tratare
existente.
Sursa Zăvoiul Nou - captare compusă din puţuri de apă subterane şi puţ colector
pentru apă industrială, deservind Chimica S.A. şi având un debit de 13 l/s.
Sursa Romos - captare şi destinaţie similară cu Sursa Zăvoiul Nou, apa fiind
pompată şi având un debit de 14 l/s.
Sursa Beriu - captare cu baraj, pe râul Grădişte, deservind ROMARM cu apă
industrială la un debit de 50 l/s şi apă potabilă la un debit de 20 l/s. Aducţiunea se
realizează prin curgere gravitaţională, pe o lungime de 12 km, până la staţia de
tratare.
Sursa Grădişte - cu baraj deversor, pentru FAVIOR S.A., având un debit de 20 l/s
apă industrială pompată.
Sursa Fares - cu baraj deversor, pe râul Sibişel, alimentând prin pompare cu apă
industrială FARES S.A.
Denumire
Lung. simplă a reţelei de distrib a
apei potabile - km
Capacitatea instalaţiilor de
producere a apei potabile mc/zi
Cantitatea de apă pot. distribuită
consumatorilor total - mii mc
Cantitatea de apă pot. distribuită
consumatorilor-uz casnic - mii mc

1992
83,0

1997
80,3

2002
81,6

2007
83,8

-

-

17280

17280

-

-

1563

1318

-

-

1131

823

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Fişa localităţii

-

Probleme conflictuale şi disfuncţionalităţi
Reţeaua de distribuţie existentă nu acoperă corespunzător suprafaţa oraşului,
existând străzi secundare, şi nu numai, fără reţea.
În prezent, din cauza extinderii suprafeţelor construite, există zone mari fără
alimentare cu apă în sistem centralizat.
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Canalizarea şi epurarea apelor uzate
Denumire
Lungimea simplă a reţelei de
canalizare - km
Debitul staţiilor în funcţiune pentru
epurarea apei reziduale mc/zi

1992
45,6

1997
68,6

2002
72,0

2007
87,8

-

10300

10300

-

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Fişa localităţii

Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere
cu dependinţe şi utilităţi – 2002
Număr locuinţe permanente şi sezoniere
Nr. locuinţe cu canalizare din reţea publică
Nr. locuinţe cu canalizare din sistem propriu
Nr. locuinţe cu bucătărie în locuinţă
Nr. locuinţe cu bucătărie în afara locuinţei
Nr. locuinţe cu baie în locuinţă
Nr. locuinţe cu baie în afara locuinţei

cifre abs.
8038
6060
1048
7127
309
6574
132

% din total
locuinţe
100,0
75,4
13,0
88,7
3,8
81,8
1,6

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, RPL 2002

-

-

-

-

-

Probleme şi disfuncţionalităţi:
Incompatibilitatea apelor uzate industriale cu cele menajere. Acest aspect devine
periculos atunci când staţiile de preepurare a apelor uzate industriale nu sunt
exploatate corespunzător având drept urmare evacuarea în canalizarea menajeră
a unor substanţe chimice puternice, inhibitoare pentru procesul de epurare
biologică, sau chiar toxice care provoacă defecţiuni la bazinele de fermentare
nămol. Alte tipuri de substanţe pot provoca înfundarea canalizării, prin
descompunere aerobă, care degajă mirosuri neplăcute.
Intreţinerea necorespunzătoare a gurilor de scurgere ce echipează străzile şi
zonele domeniului public, determină antrenarea în canalizarea pluvială a unor mari
cantităţi de depuneri ce favorizează colmatarea acesteia.
Zone importante din intravilan, construite, nu dispun de canalizare menajeră sau
pluvială (sau ambele). Zonele de extinderi cu suprafeţe construite fără alimentare
cu apă în sistem centralizat, nu beneficiază nici de reţele de canalizare, evacuarea
apelor uzate realizîndu-se prin fose septice.
Pante longitudinale mici, care nu asigură viteza minimă de autocurăţire, aceasta
fiind cauza unor colmatări, precum şi a intrării în fermentare a materiilor organice,
cu efecte deosebit de nefavorabile proceselor de epurare biologică din staţia de
epurare.
Unele zone din oraş dispun de reţele de canalizare vechi cu diametre insuficiente,
care nu mai fac faţă solicitărilor actuale, defectându-se frecvent şi care necesită
reabilitare imediată.
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-

Existenţa unor zone, relativ dens construite, care dispun de vechi canalizări locale,
improvizate, care evacuează apele uzate menajere direct în cursuri de apă, ce
traversează oraşul.
Alimentarea cu energie electrică

Actualmente localitatea Orăştie este alimentată cu energie electrică din două staţii
de transformare de 110/20 kV: Zăvoi şi ROMARM.
Din cele două staţii pleacă o reţea de linii electrice de 20 kV, aeriene şi subterane,
care deservesc 54 de posturi de transformare de puteri diferite (100-1000 kVA),
repartizate uniform pe cuprinsul oraşului.
Din posturile de transformare, prin linii de 0,4 kV, sunt deserviţi consumatorii
casnici şi industriali de pe raza oraşului.
Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere
cu dependinţe şi utilităţi – 2002
Număr locuinţe permanente şi sezoniere
Nr. locuinţe cu instalaţie electrică

cifre abs.
8038
7837

% din total
locuinţe
100,0
97,5

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, RPL 2002

-

-

Probleme şi disfuncţionalităţi:
există locuinţe izolate care nu sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional;
pentru zonele de extindere urbană este necesară realizarea de documentaţii de
urbanism de tip PUZ prin care să se stabilească într-un sistem unitar realizarea
reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi
alimentare cu gaze;
pentru obiective izolate se pot utiliza surse alternative de producere a energiei
electrice.
Telecomunicaţii

Oraşul este deservit de o centrală telefonică digitală CTD-Alcatel de 4.500 linii,
amplasată în sediul ROMTELECOM de pe str. Armatei. Densitatea telefonică este de 19
abonaţi/100 locuitori. Pe raza oraşului există o bună acoperire pentru sistemele de
telefonie mobilă GSM (Connex şi Orange).
Denumire
Abonamente telefonice (telefonie
fixă) – număr

1992
2397

1997
2799

2002
5334

2007
-

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Fişa localităţii
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Alimentarea cu energie termică
Denumire
Energia termică distribuită Gcal

1992

1997
54626

-

2002
261

2007
-

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Fişa localităţii

Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere
cu dependinţe şi utilităţi – 2002
Număr locuinţe permanente şi sezoniere
Nr. locuinţe cu termoficare

cifre abs.
8038
98

% din total
locuinţe
100,0
1,2

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, RPL 2002

Alimentarea cu gaze naturale
Teritoriul municipiului Orăştie este străbătut de magistrale de gaze naturale de
presiune înaltă. Alimentarea cu gaze naturale a localităţii se face prin două staţii de
reglare-măsurare şi predare (S.R.M.P.).
Astfel, din S.R.M.P. Orăştie 1, amplasată lângă CHIMICA S.A., gazul natural este
trimis în regim de presiune medie la o staţie de reglare-măsurare de sector situată pe
str. Gradiştei, de unde este distribuit pe străzi la presiune redusă. Platforma industriala
CHIMICA S.A. este alimentată din S.R.M.P. Orăştie 1 printr-o conductă de distribuţie de
presiune redusă.
Din S.R.M.P. Orăştie 2, situată în partea de N-E a oraşului, la limita localităţii, se
distribuie gazul natural în regim de presiune redusă. Consumatorii de pe str. Luncii, din
partea de N-E a localităţii sunt alimentaţi cu gaze naturale din conducta ce alimentează
localitatea Gelmar.
Denumire
Lung. simplă a cond..de dist. gazelor
naturale - km.
Gaze naturale distribuite total - mii mc
Gaze nat. distribuite-uz casnic - mii mc

1992
22.4

1997
56.8

2002
76.3

2007
60.7

-

-

14337
7376

10146
5646

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, Fişa localităţii

Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere
cu dependinţe şi utilităţi – 2002
Număr locuinţe permanente şi sezoniere
Nr. locuinţe cu centrală termică

cifre abs.
8038
3089

% din total
locuinţe
100,0
38,4

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, RPL 2002
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Gospodărie comunală
În Orăştie există şi funcţionează o staţie de sortare şi valorificare deşeuri, din luna
noiembrie 2011.
În Orăştie nu există staţie de tratare mecano – biologică a deşeurilor municipale şi
nu există instalaţii pentru tratarea termică a deşeurilor.
Singurul mod de eliminare a deşeurilor municipale şi asimilabile este prin
depozitare în depozitul existent.
Depozitul de deşeuri al municipiului Orăştie este în funcţiune, dar este neconform
clasa “b” şi este prevăzut a se închide în anul 2015 (HG nr. 349/2005).
Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate în Orăştie
2007
2008
2009
11.600 tone
9.435 tone
8.548 tone

2010
10.040 tone

2011
15.223 tone

Cantitatea de deşeuri disponibilă, la sfârşitul anului 2010, era de 243.500 mc,
echivalent a 121.750 tone
Suprafaţa depozitului la momentul sistării depozitării în anul 2015 = 4 ha.
Capacitatea de transport a operatorului de salubrizare Goscom Orăştie
Autogunoiere compactoare
Tractor cu remorcă
nr
capacitate (mc)
nr
capacitate (mc)
3
20
2
5
Sursa: Plan Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – judeţul Hunedoara

Centre reciclatoare
Denumire agent
Adresă punct de lucru
economic
SC Chimica SA
Orăştie
SC Car Met Plast
SRL Orăştie

Deseuri
recuperate

str. Codrului nr. 24

PE, PP

str. N. Titulescu nr. 61

Deşeuri
din plastic

Echipamente
moară
măcinat
3 buc.
2 buc.

Capacitate
tone/an
18000
1500

Sursa: Plan Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – judeţul Hunedoara
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-

Disfuncţionalităţi
lipsa unei staţii de compost pentru deşeurile verzi şi din pieţe;
lipsa unei campanii de conştientizare şi informare a locuitorilor cu privire la tratarea
în gospodărie, în zonele cu case, a deşeurilor biodegradabile;
2.9.2. DEZVOLTARERA ECHIPĂRII EDILITARE

Echiparea edilitară corespunzătoare este condiţia esenţială pentru funcţionarea
unui oraş, pentru creşterea atractivităţii sale faţă de populaţie şi investitori. Din aceste
motive măsurile de dezvoltare a reţelelor de echipare edilitară - apă, canalizare,
epurare, alimentare cu energie, telecomunicaţii - sunt prioritare în strategia de
dezvoltare urbană.
Costurile acestor investiţii sunt mari, dar pot fi reduse prin coordonarea cu
dezvoltarea urbanistică a zonelor funcţionale. Dezvoltarea extensivă a oraşului aduce
întotdeauna costuri mari pentru realizarea reţelelor edilitare, dar este o condiţie esenţială
în funcţionarea urbană şi protejarea mediului înconjurător.
Măsurile propuse pentru dezvoltarea echipării edilitare sunt cuprinse în diversele
strategii sectoriale, precum şi în Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului şi se
referă în principal la măsuri de dezvoltare/modernizare a reţelor şi măsuri de protejare a
mediului natural şi antropic.
Propunerile făcute pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul gospodăririi apelor,
la nivelul municipiului vor fi susţinute prin studii de fezabilitate elaborate de către
persoane sau instituţii atestate pentru practică în acest domeniu.
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-

-

-

-

-

Alimentare cu apă şi canalizare - propuneri
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare inclusiv pentru zonele
industriale;
Realizarea unei reţele de apă brută pentru utilizarea în situaţiile care nu necesită
apă potabilă;
Alimentare cu apă şi canalizare în zona Digului;
Echilibrare şi extindere reţele apă, diferenţa ce nu a fost prevăzută în programul
SAMTID;
Extinderea canalizării în zona Gării, Luncii;
Extinderea reţelei de apă şi canalizare către zonele rezidenţiale şi industriale
propuse;
Modernizarea staţiei de epurare şi creşterea capacităţii acesteia (instituirea zonei
de protecţie sanitară la o distanţă de 300 m, faţă de locuinţe);
Reabilitarea sistemului de captare a apei potabile, inclusiv din puţuri de mare
adâncime;
Realizare staţie de pompare ape menajere pentru zona Gării şi extinderea
canalizării;
Realizarea de noi hidranţi supraterani;
Construirea sistemului de colectare-evacuare a apelor pluviale separat de sistemul
de canalizare;
Păstrarea şi menţinerea zonelor sanitare cu regim sever şi cu regim de restricţie în
jurul captărilor de apă:
zone de protecţie împrejmuite în jurul captărilor de apă (100 m în amonte de
priză, 25 m în aval şi lateral de priză)
instituire zonă de protecţie la o distanţă de 10 m faţă de staţia de pompare şi
20 m faţă de rezervorul de apă;
Respectarea zonelor de protecţie sanitară la conductele de aducţiune apă, prin
instituire zonă de protecţie sanitară cu regim sever pe o distanţă de 10 m din ax, în
fiecare parte şi 30 m faţă de orice sursă de poluare;
Respectarea distanţelor min. de protecţie între poluatori şi sursele de apă de 30 m.
Reţele de energie electrică
Extinderea reţelei de energie electrică de medie şi de joasă tensiune la
gospodăriile izolate şi către zonele de dezvoltare propuse;
Reţelele de medie şi joasă tensiune se vor realiza etapizat, cu înscriere într-o
schemă finală stabilită pentru o perioadă de minimum 20-25 ani. Se vor adopta
soluţii „autostructurate” care vor permite preluarea sporului necesar de energie,
fără a fi necesară modificarea elementelor esenţiale (şi implicit a caracteristicilor
tehnico-constructive principale) ale reţelelor existente;
Posturile de transformare noi vor fi amplasate în centrele de greutate ale zonelor
pe care le vor deservi;
Restructurarea şi automatizarea reţelelor de distribuţie;
Modernizare, extindere şi eficientizarea iluminatului public;
Amenajarea luminotehnică a centrului vechi;
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-

-

-

Reţele de telecomunicaţii
Extinderea reţelelor de telecomunicaţii cu preocuparea pentru interrelaţionarea cu
celelalte reţele de echipare edilitară existente sau propuse;
Satisfacerea tuturor cerinţelor de instalare de noi posturi telefonice. Extinderea
reţelelor urbane se va face în canalizaţie, cu folosirea cablurilor de fibră optică;
Dezvoltarea de servicii de comunicaţii moderne, în pas cu noile tehnologii în
domeniu.
Alimentarea cu gaze naturale
Extinderea reţelelor de distribuţie gaz către zonele rezidenţiale / industriale
propuse;
Respectarea zonei de protecţie aferentă conductelor de transport gaz şi SRM (cu
risc de explozie).
Gospodărie comunală
Colectarea selectivă a deşeurilor din municipiul Orăştie şi Munţii Orăştiei;
Controlul depozitării materialelor rezultate din demolări;
Eliminarea depozitării necontrolate de deşeuri;
Închiderea actualei rampe de gunoi, care nu corespunde normelor UE;
Recuperarea emisiilor de gaz metan din groapa de gunoi menajer a Municipiului
Orăştie.
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2.9.3. ENERGIA REGENERABILĂ
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul
energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii
solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale
pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie nereînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea
combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse
sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în
general ne-regenerabile.

-

Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
energia solară;
energia eoliană;
energia apei: energia hidraulică; energia mareelor;
energia geotermică;
energia derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.

În condiţiile meteogeografice din România, în balanţa energetică pe termen mediu
şi lung se iau în considerare următoarele tipuri de surse regenerabile de energie:
energia solară, eoliană, hidroenergia, biomasa şi energia geotermală. Programul de
utilizare a surselor regenerabile de energie se înscrie în cerinţele de mediu asumate prin
Protocolul de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat de România prin Legea nr. 3/2001,
respectiv de Uniunea Europeană în baza Documentului 2002/358/CE.
Energia solară
Conceptul de „energie solară” se referă la energia care este direct produsă prin
transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze
energie electrică sau să încălzească apa menajeră şi aerul din interiorul unor clădiri.
Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs, problema principală este că
soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită rotaţiei
Pământului în jurul axei sale, şi deci a alternanţei zi-noapte, lumina solară nu poate fi
folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare
a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilelor noroase, când potenţialul
de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând
aplicaţiile acestei forme de energie regenerabilă.
Potenţialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie provenită din
radiaţia solară incidentă în plan orizontal care, în România, este de circa 1100
kWh/m2/an. Conform harţii radiaţiei solare în România s-au identificat cinci zone
geografice diferenţiate în funcţie de nivelul fluxului energetic măsurat.
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Harta radiaţiei solare în Romania

Aportul energetic al sistemelor solare-termale la necesarul de căldură şi apă caldă
menajeră din România este evaluat la circa 1434 mii tep (60 PJ/an), ceea ce ar putea
substitui aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota de
energie termică pentru încălzirea curentă.
În condiţiile meteo-solare din România, un captator solar-termic funcţionează, în
condiţii normale de siguranţă, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care
variază între 40% şi 90%.
Gradul de acoperire cu energie solară
a necesarului de energie pentru apă caldă
menajeră în decursul unui an calendaristic.
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Utilitatea sistemelor solar-termale se regăseşte, în mod curent, la prepararea apei
calde menajere din locuinţele individuale.
Captatoarele solare pot să funcţioneze cu eficienţă ridicată în regim hibrid cu alte
sisteme termice convenţionale sau neconvenţionale. În exploatare, radiaţia solară nu
trebuie să aibă obligatoriu un nivel foarte ridicat, întrucât sistemele solare pasive pot
funcţiona eficient şi în zone mai puţin atractive din punct de vedere al nivelului de
intensitate solară (ex. zone de nord din Transilvania sau din Moldova).
Sistemele solare pasive sunt încorporate, de regulă, în „anvelopa” clădirii (partea
exterioară a imobilului), iar cea mai mare parte a materialelor de construcţie sunt de tip
convenţional.
În condiţii normale, costul mediu suplimentar (pentru materiale încorporate în
construcţia nouă) la reabilitarea termică a unei clădiri se majorează până la 20% (la
clădiri renovate).
Conversia radiaţiei solare în energie electrică se realizează cu instalaţii fotovoltaice
alcătuite din module solare cu configuraţii şi dimensiuni diferite.
Potenţialul exploatabil al producerii de energie electrică prin sisteme fotovoltaice
este de aproximativ 1200 GWh/an.
Costul investiţiei pentru realizarea de sisteme fotovoltaice în reţea de module
solare a înregistrat o evoluţie favorabilă în ultimele decenii, preţul unui modul solar s-a
diminuat sistematic ajungând, în prezent, la circa 6$/1W(instalat).
Preţul energiei electrice produsă din surse solare fotovoltaice variază între 25
cenţi/kWh şi 50 cenţi/kWh.
Pentru alimentarea unor consumatori izolaţi şi consumuri mici de energie,
sistemele fotovoltaice oferă o alternativă economică atractivă, dacă se ţine seama de
costul ridicat pentru racordarea consumatorilor la reţeaua electrică aferentă sistemului
energetic naţional. De exemplu, pentru un sistem solar cu puterea instalată de 1 MW
este necesar un modul fotovoltaic cu suprafaţa de circa 30000 m 2.
Aplicaţii economice ale energiei solare.
În aplicaţiile economice ale energiei solare nu există nici un dezavantaj deoarece
instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. Panourile solare produc
energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore). Ziua, timp de 9
ore aceste panouri solare produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează
energie în baterii pentru a fi folosită noaptea.
Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc
energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de 75%
pe an.
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Panou termic şi fotovoltaic
O casă care are la dispoziţie ambele instalaţii solare
(cu panouri fotovoltaice şi termice în vid) este considerată
„FĂRĂ FACTURI” deoarece energia acumulată ziua în
baterii este trimisă în reţea).
Instalaţiile solare funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat. De
asemenea, sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri).
Forma cea mai extinsă de valorificare a energiei solare o reprezintă captarea
acesteia cu ajutorul unor sisteme integrate şi transformarea în energie electrică sau
pentru încălzirea apei menajere respectiv a locuinţei.
Model de locuinţă autonomă din punct de vedere energetic
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Scăderea costurilor de producţie a instalaţiilor de captare a energie solare o fac
competitivă pe piaţa de energie pentru micii intreprinzători, proprietari de imobile,
asociaţii de proprietari.

Sistem complementar de captare a energiei solare stocate în sol.
Dacă se au în vedere şi avantajele ecologice ale acestei forme de energie, atât pe
termen scurt cât şi pe termen lung la care se adaugă şi necesitatea alinierii la politica
energetică naţională şi europeană, sistemele energetice bazate pe energia solară devin
demne de luat în seamă în dezvoltarea locală.
Energia eoliană
Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea
vântului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de
73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie
electrică.
Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor,
producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se
ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie
semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).
Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt
care creează mişcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti
turbine eoliene, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5
MW, deşi aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de
kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai
puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice.
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Evoluţa puterii instalate şi prognozele valorificării energiei eoliene la nivel mondial

Pentru amplasarea agregatelor eoliene sunt interesante doar zonele în care viteza
medie a vantului este cel puţin egală cu 4 m/s, la nivelul standard de 10 metri deasupra
solului (la care, de altfel, se fac măsurătorile în cadrul staţiilor meteorologice).
Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine noi de vânt se
construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă
creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest
procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice.
Se crede că potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să asigure de cinci
ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest nivel de exploatare ar necesita
12,7% din suprafaţă Pământului (excluzând oceanele) să fie acoperite de parcuri de
turbine, presupunând că terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt / kmp.
Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie,
dar prin modul particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin
descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie
regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară redusă.
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Harta potenţialului eolian din România.

-

-

-

Avantajele energie eoliene:
caracter regenerabil. Energia eoliană în comparaţie cu alte forme de energie
regenerabilă are un ritm foarte mare de regenerare şi depinde direct de mişcarea
maselor de aer şi viteza acestora;
emisie zero. Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe
poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili;
nu se produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici a
unui fel de deşeuri;
costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice produse în
centralele eoliene moderne a scăzut substanţial în ultimii ani, ajungând în S.U.A.
să fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili, chiar dacă
nu se iau în considerare externalităţile negative inerente utilizării combustibililor
clasici. În 2004, preţul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime faţă de cel din
anii 80, iar previziunile sunt de continuare a scăderii acestora, deoarece se pun în
funcţiune tot mai multe unităţi eoliene cu putere instalată de mai mulţi MW;
costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de centralele nucleare,
de exemplu, unde costurile de scoatere din funcţiune pot fi de câteva ori mai mari
decât costurile centralei, în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din
funcţiune, la capătul perioadei normale de funcţionare, sunt minime, acestea
putând fi integral reciclate.
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-

-

-

Dezavantajele energiei eoliene:
la început, un important dezavantaj al producţiei de energie eoliană a fost preţul
destul de mare de producere a energiei şi fiabilitatea relativ redusă a turbinelor. În
ultimii ani, însă, preţul de producţie pe unitate de energie electrică a scăzut drastic,
ajungând până la cifre de ordinul 3-4 eurocenţi / kWh, prin îmbunătăţirea
parametrilor tehnici ai turbinelor;
un alt dezavantaj este şi „poluarea vizuală” - adică, au o apariţie neplăcută - şi de
asemenea produc „poluare sonoră” (sunt prea gălăgioase). Alţii susţin că turbinele
afectează mediul şi ecosistemele din împrejurimi, omorând păsări şi necesitând
terenuri mari virane pentru instalarea lor. Argumente împotriva acestora sunt că
turbinele moderne de vânt au o apariţie atractivă stilizată, că maşinile omoară mai
multe păsări pe an decât turbinele şi că alte surse de energie, precum generarea
de electricitate folosind cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu,
deoarece creează poluare şi duc la efectul de seră;
un dezavantaj practic este variaţia în viteza vântului. Multe locuri pe Pământ nu pot
produce destulă electricitate folosind puterea eoliană, şi din această cauză energia
eoliană nu este viabilă în orice locaţie.

La nivel naţional cu excepţia zonelor montane, unde condiţiile meteorologice
vitrege fac dificilă instalarea şi întreţinerea agregatelor eoliene, viteze egale sau
superioare pragului de 4 m/s se regăsesc în: Podişul Central Moldovenesc şi în
Dobrogea. Litoralul prezintă şi el potenţial energetic întrucât, în această zonă, viteza
medie anuală a vântului depăşeşte pragul de 4 m/s.
Pe baza evaluării şi interpretării datelor înregistrate, în România se pot monta
instalaţii eoliene cu o capacitate de până la 14000 MW, ceea ce înseamnă un aport de
energie electrică de aproape 23000 GWh/an. În zona litoralului, pe termen scurt si
mediu, potentialul energetic eolian amenajabil este de circa 2000 MW, cu o cantitate
medie de energie electrica de 4500 GWh/an.
Energia hidraulică
Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un
lucru mecanic în trecerea dintr-o stare dată în altă stare (curgere). Aceasta este
considerată o formă de energie regenerabilă.
În practică, aceasta este energia produsă în hidrocentrale cu ajutorul mişcării apei,
datorată diferenţei de nivel între lacul de acumulare şi centrală. “Forţa” apei este de fapt
o combinaţie între CAP (head)10 şi DEBIT (flow)11. Ambele trebuie să fie prezente pentru
a produce energie. Apa este colectată într-un micro-bazin şi apoi canalizată prin
conducta de aducţie direct în turbină. Căderea pe verticală (cap), creează presiunea
10

11

CAP (head) – este presiunea creată de distanţa verticală între locul în care apa pătrunde în
conducta de aducţie (pipeline) şi locaţia turbinei şi e masurată în picioare (sau metri), sau ca
presiune în pounds (sau livre) pe inch pătrat(psi).
DEBIT (flow) – este o cantitate de apă (exprimată în volum / timp) care curge prin conducta de
aducţie într-o anumită perioadă de timp şi e măsurată în metri cubi/secundă, galoane / minut(gpm)
sau litri / minut.
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necesară la capătul inferior al conductei de aducţie, pentru a pune în mişcare turbina.
Cu cât va fi mai mare debitul sau capul, cu atât vom obţine mai multă energie electrică.
După cum se observă, valorile acestor două criterii, sunt foarte importante pentru
determinarea valorii de energie electrică (potenţialul) unei locaţii pentru implementarea
unui microhidro sistem bazat pe microhidroturbine.

-

-

-

-

Avantajele amenajărilor hidroelectrice:
energia hidraulică este o sursă inepuizabilă, care se regenerează continuu datorită
circuitului permanent al apei în natură;
faţă de energia obţinută prin arderea combustibililor clasici (petrol, cărbune, şisturi
bituminoase) sau reacţiile metalelor radioactive (uraniu îmbogăţit, plutoniu),
energia electrică obţinută prin amenajarea cursului râurilor sau fluviilor este în
primul rând „curată”, fără a elibera în mediul înconjurător nici un fel de noxe;
amenajările hidroelectrice permit, pe lângă folosinţele energetice şi alte folosinţe:
în agricultură, piscicultură, gospodărirea apelor, turism;
prin amenajările hidrotehnice legate de transformarea energiei hidraulice în
energie electrică se creează o serie de facilităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu
apă potabilă şi industrială a unor centre urbane, asigurarea unor debite de apă
necesare pentru irigaţii, îmbunătăţirea sau crearea condiţiilor de navigaţie,
atenuare a viiturilor;
randamentul de transformare a energiei hidraulice în energie electrică este ridicat,
fiind de 70-85 %, iar tehnologia de transformare a energiei hidraulice în energie
electrică este verificată atât pentru amenajări mari, cât şi pentru cele mici;
amortizarea cheltuielilor construcţiilor executate se face relativ rapid, astfel încât
investiţiile ulterioare sunt minime, numai pentru întreţinere, ceea ce conduce la un
cost ieftin al kilowatt-ului (adică apa este gratuită), în comparaţie cu centralele
termice la care combustibilul are costuri din ce în ce mai ridicate;

Dezavantajele amenajărilor hidroelectrice:
modificarea biotopului înconjurător;
necesitatea exproprierilor terenului din calea construcţiilor;
anii secetoşi care pot scădea dramatic nivelul în lac;
transformarea energiei hidraulice în energie electrică necesită un număr mare de
construcţii şi instalaţii hidroenergetice dispuse pe o lungime apreciabilă a cursului
râului, iar în numeroase cazuri şi pe râurile învecinate.
În România zilelor de azi este mult mai avantajoasă obţinerea energiei electrice din
hidrocentrale, deoarece acestea sunt existente, nu necesită import de combustibili şi
sistemul hidrotehnic este foarte bine organizat.
Marile cursuri hidrografice care s-au pretat până la momentul actual valorificării
hidroenergetice cunosc forme diferite de organizare, în schimb se observă valorificarea
redusă a potenţialului hidroenergetic de mică capacitate.
Micro-hidroturbinele electrice sunt cele mai eficiente şi ieftine generatoare de
energie electrică. Dacă există un mic pârâu sau un râu, în apropierea unui amplasament
cu cabane sau case, care poate furniza un debit cel puţin 5 litri/sec de la o diferenţă de
-
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nivel de cel puţin 3 m, sau 0,5 litri/sec de la o diferenţa de nivel de cel puţin 10 m, se
poate capta energia apei folosind un generator hidroelectric.
În contextul actual, pot fi subliniate următoarele avantaje principale ale microhidrocentralelor:
sunt potrivite pentru cerinţe mici de putere, descentralizate (industria uşoară, ferme
private şi intreprinderi, comunităţi rurale) şi pentru operaţii externe reţelei
principale;
necesită reţele de distribuţie de joasă tensiune şi, eventual, micro-reţele
subregionale;
pot fi utilizate în proprietate privată, în coproprietate sau proprietate comună, cu un
necesar de forţă de muncă semi-calificat şi cu o administrare în coproprietate, sau
individuală;
perioada scurtă de construcţie cu materiale locale şi utilizarea abilităţilor populaţiei
din zonă, pot avea un impact considerabil asupra calităţii vieţii rurale;
flexibilitatea lor, în special în ceea ce priveşte adaptarea la încărcări variabile în
funcţie de debitul afluent, le face un component privilegiat în orice sistem energetic
integrat;
centralele pot rezista o perioadă indelungată. Unele au peste 70 de ani şi sunt încă
în stare de funcţionare. Centralele pregătite de a intra în funcţiune în viitorul
apropiat pot prezenta o durată de viaţa chiar mai lungă şi pot servi consumatori
timp de mai multe generaţii fără a polua atmosfera;
investiţiile în hidrocentralele mici s-au dovedit a fi sigure şi de nădejde de mai
multe zeci de ani. Producţia de energie electrică utilizând ca resursă primară apa,
este un proces de conversie energetic în care apa este un mijloc eficient de
transmitere şi transformare a potenţialului gravitaţional al curgerii în energie
mecanică şi electrică.

-

-

-

Principalele componente ale unei hidrocentrale de mică putere sunt următoarele:
acumularea - constituie o formă de stocare a energiei potenţiale disponibile;
sistemul de transfer - include dispozitivul de captare (priza de apă echipată cu
grătar) şi circuitul de transfer (canalul, vana, stavilarul, galeriile, canalul de fugă
sau evacuarea) unde o parte din energia disponibilă este convertită în energie
cinetică;
turbina hidraulică - parte a centralei unde energia apei este convertită în energie
mecanică;
generatorul - energia mecanică transmisă la turbină menţine viteza rotorului
generatorului producând energie electrică în concordanţă cu legile
electromagnetice;
staţia de transformare şi linia de transport - energia electrică este condusă şi
transformată pentru a putea fi conectată la reţea în vederea furnizării de energie
electrică consumatorilor.
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Schema generală de organizare a unei microhidrocentrale
Cantitatea de energie produsă în cadrul microhidrocentralelor depinde de doi
factori:
înălţimea de cădere a apei pe verticală: cu cât este mai mare, cu atât este mai
mare puterea generată;
debitul de apă ce trece prin turbină: puterea produsă este proporţională cu volumul
de apă ce trece prin turbină în unitatea de timp (secunda, minut).
Sistemele de microhidrocentrale se împart în două categorii importante de turbine:
turbinele de impuls, pentru înălţimi mari de apă şi debite mici;
Puterea produsă într-o turbină de impuls este dată integral de momentul de lovire a
apei în paletele turbinei. Această apă creează o împingere directă sau de impuls a
paletelor, de aici şi denumirea.
turbinele de reacţiune, pentru înălţimi mici de apă şi debite mari.
Turbinele de reacţiune sunt rotite de forţa de reacţiune a apei lovind paletele
rotorului. Pot funcţiona la înălţimi de apă foarte mici de până la 0,6 m, dar au nevoie de
o mult mai mare cantitate de apă comparativ cu turbinele de impuls.
-

Construcţia unei microhidrocentrale poate cuprinde două categorii de lucrări:
lucrările civile şi lucrările privind echipamentele mecanice şi electrice.
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Principalele lucrări civile la microhidrocentrală sunt barajul de derivaţie sau
stăvilarul, conductele pentru transportul apei la centrala electrică.

Schema generală de amenajare a unei microhidrocentrale: de impuls / reacţiune.

-

-

-

-

Traseul apei într-o microhidrocentrală cuprinde:
priza de apă care include grătarul pentru plutitori, o poartă şi o intrare într-un canal,
într-o conductă forţată sau direct în turbină, în funcţie de tipul amenajării. Priza de
apă este în general, construită din beton armat, grătarul din oţel, iar poarta din
lemn sau oţel;
un canal şi/sau conducta de aducţiune şi/sau conducta forţată care conduc apa la
centrala electrică la amenajările la care aceasta este situată la o distanţă oarecare
în aval de priza de apă. Canalele sunt, în general, excavate şi urmăresc conturul
terenului. Conductele de aductiune şi conductele forţate care transportă apa sub
presiune pot fi din oţel, fier, fibră de sticlă, polimer, beton sau lemn;
intrarea şi ieşirea din turbină includ vanele şi porţile necesare opririi accesul apei
către turbină pentru oprirea centralei şi revizii tehnice. Aceste componente sunt, în
general, fabricate din oţel sau fier. Porţile din aval de turbină pot fi fabricate din
lemn, dacă intreţinerea şi reviziile necesită aşa ceva;
canalul de fugă care transportă apa evacuată de la turbină inapoi în râu. Acesta,
asemenea canalului de aducţiune, e realizat prin excavare.

Principalele componente mecanice şi electrice ale unei microhidrocentrale sunt
turbina (turbinele) şi generatorul (generatoarele). O turbina transformă energia hidraulică
în energie mecanică. Exista diferite tipuri de turbine care pot fi clasificate în mai multe
feluri. Alegerea turbinei va depinde în principal de căderea disponibilă şi debitul instalat
în microhidrocentrală.
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Biomasa
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din
agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe,
precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane12.
Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă.
Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale
organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu
descoperirea focului.
Energia înglobată în biomasă se eliberează prin metode variate, care însă, în cele
din urmă, reprezintă procesul chimic de ardere (transformare chimică în prezenţa
oxigenului molecular, proces prin excelentă exergonic).

-

-

-

-

-

12

Forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanţi):
arderea directă cu generare de energie termică;
arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2);
fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH) în cazul
fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în
amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă;
transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi
generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol. În etapa
următoare, biodieselul purificat se poate arde în motoarele Diesel;
degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel. Celuloza
poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior
fermentaţi la etanol.
Lista produselor considerate biocarburanţi cuprinde cel puţin următoarele:
bioetanol - etanol produs din biomasă şi/sau fracţia biodegradabilă a deşeurilor, în
vederea utilizării ca biocarburant;
biodisel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal,
în vederea utilizării ca biocarburant;
biogaz - carburant gazos produs din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a
deşeurilor, care poate fi purificat până ajunge la calitatea gazului natural, în
vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn;
biometanol - metanol extras din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant;
biodimetileter - dimetileter extras din biomasă, în vederea utilizării ca
biocarburant;
bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) - ETBE produs pe bază de bioetanol. Procentajul
volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%;
bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) - carburant produs pe bază de biometanol.
Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%;
biocarburanţi sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi
sintetice, care au fost extrase din biomasă;
Definiţie cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a
altor carburanţi regenerabili pentru transport.
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biohidrogen - hidrogen extras din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a
deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant;
ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau
procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere chimic,
în cazul în care utilizarea sa este compatibilă cu un tip de motor şi cu cerinţele
corespunzătoare privind emisiile.

Biomasa este principalul combustibil rural - folosit mai ales pentru încălzirea
caselor şi a apei, precum şi pentru gătit. Exploatarea la maximum a potenţialului de
biomasă presupune utilizarea în totalitate a reziduurilor din exploatările forestiere, a
rumeguşului şi altor resturi din lemn, a deşeurilor agricole rezultate din cereale sau
tulpini de porumb, resturi vegetale de viţă de vie precum şi deşeuri şi reziduuri menajere
urbane.
Potrivit ministrului Mediului, România are un potenţial energetic ridicat de biomasă,
ce reprezintă aproape 19 % din consumul total de resurse primare la nivelul anului 2000.
„Am putea acoperi 89 % din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi prepararea hranei,
în mediul rural, numai prin consumul de reziduuri şi deşeuri vegetale. Pe termen mediu
şi lung, creşterea cantităţii de biomasă se poate asigura din plantaţii pe suprafeţe
degradate, terenuri agricole dezafectate sau scoase din circuitul agricol”.
Forme de valorificare a resurselor de energie regenerabilă în Orăştie
Se impune în primul rând promovarea pe toate căile a conceptului de energie
regenerabilă şi a avantajelor pe care le are. În paralel se propune efectuarea unor studii
de fundamentare privind evaluarea exactă a potenţialului energetic local disponibil şi a
celor mai eficiente forme de valorificare. La aceasta se adaugă echiparea experimentală
a unor construcţii cu captori a energiei solare în vederea demonstrării eficienţeii
sistemului în prima fază după care extinderea pe scară largă a sistemului. Valorificarea
energiei eoliene se propune prin identificarea unor amplasamente cu potenţial eolian
ridicat în ariile periferice oraşului, în vederea amenajării a câtorva „ferme eoliene”.
Valorificarea energiei din biomasă se poate realiza în primul rând prin înfiinţarea
unor păduri energetice pe terenuri degradate în vederea obţinerii de biomasă şi
valorificarea acesteia în producerea de energie termică.
Valorificarea potenţialului hidroenergetic se poate realiza prin amenajarea unor
microhidrocentrale în baza unor studii de fundamentare.
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Harta distribuţiei teritoriale a energiei regenerabile în România:
I - Delta Dunării (energie solară);
II - Dobrogea (energie solară, energie eoliană); III - Moldova (câmpie şi platou: microhidro, energie eoliană, biomasă);
IV - Carpaţii (IV1 - Carpaţii de Est; IV2 - Carpaţii de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest, potenţial
ridicat in biomasă, micro-hidro si eoliana);
V - Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat pt. micro-hidro si biomasa);
VI - Câmpia de Vest (potenţial ridicat pentru energie geotermică si eoliana);
VII - Subcarpaţii (VII1 - Subcarpaţii getici; VII2 - Subcarpaţii de curbură; VII3 Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat pentru biomasă, micro-hidro);
VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermică, energie solară).
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2.10. PROBLEME DE MEDIU ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
CALITATEA AERULUI
Poluarea aerului pe teritoriul municipiului Orăştie se datorează în principal:
traficului auto şi CF; activităţilor industriale: industria chimică; industria materialelor de
construcţii; arderii combustibililor fosili – încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă şi
preparării apei calde menajere, preparării hranei; incinerării neautorizate a deşeurilor
menajere.
În urma măsurătorilor efectuate: nu au fost depăşite concentraţiile de pulberi
sedimentabile; încărcarea atmosferei cu particule în suspensie şi sedimentabile s-a
datorat, în general, traficului. Poluanţii gazoşi analizaţi: NO2, SO2, NH3 au prezentat
valori zilnice şi medii lunare care s-au încadrat în concentraţiile maxime impuse de
STAS 12574/87.
Monitorizarea calităţii aerului
Situaţia punctelor de prelevare, în judeţul Hunedoara, pe anul 2008
Punct de
Tipul staţiei
Tip poluant
Număr
Concentraţia
prelevare
probe
medie
anuală
District Ape urbană
pulberi
10
5,365
Orăştie
sedimentabile

Nr. probe
depăşite
0

CALITATEA APELOR
Calitatea apelor de suprafaţă analizată conform Ordinul MAPPM nr. 377/2001 şi al
STAS 4706/88 este redată în tabelele 1-3.
Tabel 1. Calitatea apelor de suprafaţă în anul 2008
Râul
Lungimea în judeţul
Starea ecologică
Hunedoara
FB – clasa I
B – clasa II
Mureş
109 km
109 km
Orăştie
55 km
44 km
7 km

Starea chimică
B – clasa II
109 km
51 km

Sursa: Raportul IPM Hunedoara - 2008

Secţiunea
RTA

Mureş

Gelmar
Brănişca

I
I

Starea ecologică
Elemente de calitate chimice şi fizico-chimice
RO
NUTR SAL
PTS
AICR
Încadrarea
chimică

II
II

II
II

II
II

I
I

I
II
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Tabel 2. Încadrarea secţiunilor de supraveghere în categorii de calitate
Râul

II
II

B
B
213

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Orăştie Costeşti
I
I
I
I
I
I
I
I
B
Av.
I
I
II
I
I
I
II
II
B
Orăştie
Încadrarea sectiunilor de monitorizare în categorii de calitate, în functie de
elementele de calitate chimice si fizico-chimice, în anul 2008, s-a făcut după Ordinul
161/2006.
(RTA – regim termic şi acidifiere; RO – regim de oxigen; NUTR – nutrienţi; SAL – salinitate; PTS –
poluanţi toxici specifici; AICR – alţi indicatori chimici relevanţi; Starea chimică: metale grele concentraţia
fracţiunii dizolvate (medii aritmetice)

Tabel 3. Calitatea biologică a cursurilor de apă în anul 2008
Râul
Secţiunea
Elemente de calitate biologică
MZB
FPL
mFB
Încadrarea
biologică
Mureş
Gelmar
II
II
II
II
Brănişca
II
II
II
II
Orăştie
Costeşti
I
I
I
I
Av. Orăştie
II
II
II
II
(MZB – macrozoobentos; FPL – fitoplacton; mFB – microfitobentos)

Calitatea apelor de suprafaţă pentru potabilizare
Alimentarea cu apă potabilă în municipiul Orăştie, administrată de către S.C.
Activitatea Goscom S.A., se face de la sursele de apă de suprafaţă - captare râu Sibişel
şi captare pârâu Râuşor. Apa este transportată din munte 15 km prin reţeaua de
aducţiune de 400-500 mm în staţia de tratare a municipiului şi apoi în reţeaua de
distribuţie pentru consum.
Municipiul Orăştie este beneficiar a lucrărilor din programul SAMTID prin care s-au
înlocuit reţelele vechi cu altele noi în lungime de 18 km, iar totalul reţelelor care au fost
înlocuite în ultimii 5 ani este de aproximativ 25 km. Pe această lungime s-au executat
branşamente noi.
Municipiul Orăştie este alimentat în totalitate cu apă potabilă, nu mai există nici o
stradă fără reţea de apă potabilă, toate gospodăriile sunt racordate la reţea şi apa
corespunde din punct de vedere sanitar.
Calitatea apelor de suprafata utilizate în scop potabil (încadrarea efectuându-se
conform H.G. 100/2002 şi NTPA – 013/2005), la nivelul municipiului Orăştie, în anul
2008, se prezintă astfel: Priza Râuşor – A1; Priza Sibişel – A1.
Calitatea apelor subterane
Calitatea apelor subterane a fost monitorizată de Laboratorul DA Mureş – Deva.
Nu au fost depistate depăşiri la principalii indicatori. În secţiunea de prelevare Orăştie, în
anul 2008, sunt următorii indicatori:
pH = 7,42
conductivitate = 1811,5
reziduu fix = 1113 mg/l
amoniu = 0,056 mg/l
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azotiţi = 0,0058 mg/l
azotaţi = 4,4816 mg/l
Fe diz. = 0
Mn diz. = 1,3145 mg/l
Cu diz. = 0,0050 mg/l
Zn diz. = 0,0205 mg/l
Pb diz. = 0,0047 mg/l
Cr total = 0,0004 mg/l
Sodiu = 194,25 mg/l
Sulfaţi = 117,52 mg/l
Cloruri = 342,77 mg/l
Duritate total = 27,61
Oxigen diz. = 2,52 mg/l
CCO-Mn = 4,965 mg/l
CBO5 = Suspensii = 100,5 mg/l
Ni = 0,0050 mg/l

În ceea ce priveşte starea apelor subterane, se constată o continuă afectare a
calităţii apei provenite din sursele individuale de profunzime. Cauzele sunt multiple:
perimetre de protecţie sanitară a fântânilor necorespunzătoare, surse de contaminare
provenite din gospodăriile individuale, neigienizarea anuală a fântânilor, construcţie sau
amplasament necorespunzător.
Reţele de alimentare cu apă
Situaţia reţelelor de alimentare cu apă, la nivelul muncipiului Orăştie, în anul 2008,
este prezentată în tabelul 4.
Apă potabilă
Apă menajeră
Lungimea
Volumul
Populaţia
Lungimea
Volumul
Populaţia
(km)
(mii mc)
racordată
(km)
(mii mc)
racordată
59,33
1153
19216
31,16
932
18255
Date privind consumurile lunare de apă potabilă, precum şi pierderile de apă sunt
prezentate în tabelul 5.
Consumuri (mc / persoană)
Pierderi
apă
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
potabilă
%
6,10
5,69
5,20
4,75
4,80
4,50
4,65
4,20
4,46
23
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Calitatea apelor uzate (surse de poluare)
Surse majore de poluare – conform raport 2008
Surse de
Domeniu de Emisar
Volum
Poluanţi specifici
poluare
activitate
ape uzate
evacuate
(mil. mc)
S.C.
Captare şi
râul
1,266
Suspensii, CBO5, CCO-Cr,
Activitatea prelucrare
Orăştie
NH4, NO2, fosfor total,
Goscom
apă pentru
reziduu filtrat, detergenţi
S.A.
alimentare
sintetici, fenoli, substanţe
extractibile
S.C.
prelucrări
râul
0,19
Suspensii, reziduu filtrat,
Chimica
chimice
Mureş
sulfaţi, fier total, crom total,
S.A.
cupru, plumb şi compuşi,
zinc, CBO5, CCO-Cr, NH4

Grad de
epurare
%
suficient
epurată

suficient
epurată

CALITATEA SOLULUI
Din situaţia furnizată de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
suprafeţele degradate sunt prezentate astfel:
terenuri erodate – 20 ha;
terenuri afectate de alunecări – 4 ha;
terenuri afectate de exces de umiditate – 54 ha
terenuri sub depozite de deşeuri menajere şi industriale – 9 ha.
În UAT Orăştie au fost identificate zone unde există surse de nitraţi istorice
provenite din activităţi agricole.

BIODIVERSITATEA - HABITATELE NATURALE
Din cele peste 40 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar, identificate în
judeţul Hunedoara, pe teritoriul administrativ al municipiului Orăştie se regăsesc:
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, grav afectate de tăieri abuzive şi
de păşunat;.
91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen, modificate în proporţie de 80%.
Pe teritoriul administrativ al municipiului nu sunt arii naturale protejate.
Produse ale pădurii valorificate economic
Ocolul silvic
Produse valorificate
Masa lemnoasă
Puieţi
Seminţe forestiere
(mc)
(nr.)
(tone)
Valea Orăştiei
25300
30450
1,5
Suprafeţe de păduri regenerate în O.S. Valea Orăştiei, în anul 2008 = 18 ha
Suprafaţa de păduri afectată de incendieri = 0 ha
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL
216

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Amenajări piscicole
Administrator Proprietar
PFA
Gheorghe
Ştefan

Primăria
municipiului
Orăştie

Amenajare
Amenajarea
piscicolă, zona
agrement stadion
Mecanica crescătorie

RUA
RUA
Suprafaţa
pepinieră crescătorie
(ha)
0
502
2,43
501

0

1,11

SPAŢII VERZI ORĂŞTIE, 2008
Parcuri
Scuaruri

17,82 ha
6,82 ha

ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE CARE SE SUPUN PREVEDERILOR DIRECTIVEI
PRIVIND PREVENIREA ŞI CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE
S.C. POROTEROM S.R.L. Orăştie a obţinut acordul de mediu pentru realizarea
retehnologizării instalaţiilor pentru fabrica de cărămizi.
Instalaţiile IPPC care deţin autorizaţii integrate de mediu: S.C. CIRRUS COMEXIM
S.R.L. Orăştie:
Categoria Instalaţiei IPPC conform anexei 1 din OUG nr. 152/2005: 6.6
Denumire instalaţie IPPC: Instalaţie pentru creşterea intensivă a porcilor,
având o capacitate mai mare de 2.000 locuri pentru porci de producţie.
Poluări accidentale
26.01.2001
Râul Sibişel - aval evacuare S.C. Fares SA, sursă neidentificată. A fost afectată
fauna piscicolă (prezenta peşti morţi de mici dimensiuni, pe malurile râului Sibişel pe o
lungime de 500 m).
24–26.04.2001
Râul Orăştie - Staţia de epurare a apelor uzate (SC Activitatea Goscom SA
Orăştie). Cauza - scoaterea din funcţiune a staţiei de epurare prin inundare, cu
acoperirea treptei mecanice şi a gurii de evacuare (funcţionarea în suprasarcină a
colectorului principal de ape uzate).
14–15.08.2002
Incinta SC SOGECO SA. Emisii de gaz cu o coloraţie albicioasă până la o înălţime
de 1,5 – 2 m, cu barbotare în bălţile din apropiere.
august 2003
Lac Şumuştău, sursă neidentificată, mortalitate piscicolă.
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Particularităţile de structură, stare, dinamică a mediului natural, corelate cu tipul şi
potenţialul resurselor naturale, gradul de ocupare a teritoriului, tipul şi gradul de
dezvoltare a economiei, impune ca problemelor de protecţie, conservare şi refacere a
mediului să li se acorde o atenţie sporită, cuvenită în conformitate cu capacitatea de
suportabilitate a acestuia.
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.
Procese generatoare de poluare în municipiul Orăştie şi măsuri de protecţie
Poluarea electromagnetică
Măsuri - reglementări:
Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie: LEA 400 KV (pe o fâşie
de 75 m), 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. 20 m de la incintă) şi a antenei
GSM / releu.
Poluare olfactivă
Măsuri - reglementări:
Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie sanitară a: depozitului de
deşeuri menajere (pe o rază de 1000 m), staţiei de sortare deşeuri (pe o rază de 500 m),
fermelor de animale (pe o rază de 100 - 1000 m), târgului de animale (pe o rază de 500
m), pieţei agroalimentare (pe o rază de 40 m), cimitirelor umane (pe o rază de 50 m),
staţiei de epurare (pe o rază de 300 m), autobazei serviciilor de salubritate (pe o rază de
200 m).

-

-

Poluarea aerului cu noxe şi fonică (zgomote, vibraţii)
Măsuri - reglementări:
Plantarea de fâşii de protecţie vegetale / bariere izolatoare tehnice de-a lungul
căilor dr circulaţie;
Interzicerea legumiculturii pe o distanţă de 50 m pe ambele părţi ale CF, variantei
de ocolire în regim de autostradă şi DN.
Poluarea fizico-chimică a aerului
Măsuri - reglementări:
Impunerea programelor de conformare pentru reducerea emisiilor în atmosferă la
unităţile de producţie poluatoare;
Impunerea realizării de perdele de protecţie vegetale pe direcţiile dominante ale
vântului.
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Risc tehnogen (de explozie)
Măsuri - reglementări:
Se interzice amplasarea construcţiilor în zonele cu risc de explozie, pe o distanţă
de:
2000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor aval;
1000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor amonte;
250 m între conducta de transport gaz şi poligoane de tragere, depozite de
material exploziv, cariere;
20 m între conducta de transport gaz şi clădiri până la 3 etaje;
200 m între conducta de transport gaz şi clădiri peste 4 etaje;
30 m între conducta de transport gaz şi depzite GPL / staţii de carburanţi / incinta
SRM;
20 m între conducta de transport gaz şi posturile electrice de transformare;
50 m între conducta de transport gaz şi autostradă / CF / depozit gunoi;
22 m între conducta de transport gaz şi DN;
18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi;
6 m între conducta de transport gaz şi parcări, diguri, păduri;
Risc tehnologic datorită transportului rutier (SC Fares SA) şi feroviar (staţie
CF cu risc chimic ridicat, cu risc ridicat de incendiu şi cu trafic intens de marfă)
conf. Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Hunedoara 2011)
Măsuri - reglementări:
Unităţile care produc, valorifică, colectează sau transportă deşeuri periculoase
trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii
de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de
natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în
caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase
precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase.
Risc chimic (SC Fares Drinks SRL – str. Plantelor nr. 50, SC Chimica SA şi
SC Chimsport SA – str. Codrului nr. 24)
Măsuri - reglementări:
Operatorii economici vor respecta în totalitate prevederile reglementărilor în
vigoare, având la bază H.G. 804 din 2007, metodologia de aplicare a acesteia şi
celelalte acte normative care transpun Directiva SEVESO II.
Intervenţiile se execută conform planurilor de urgenţă internă şi externă care au
fost întocmite şi aprobate de ISUJ Hunedoara.
Risc radiologic (Lab. RX Spitalul municipal şi dispensarul TBC - str.
Pricazului nr. 16, Lab. RX Stomatologie - str. Unirii nr. 5)
Măsuri - reglementări:
În situaţia producerii unui accident radiologic se vor aplica procedurile stabilite prin
Planul de intervenţie la urgenţă radiologică. Acest plan, cu caracter secret de serviciu,
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conţine detalii legate de dispunerea surselor, forţe şi mijloace de intervenţie, colaborarea
dintre instituţii, măsuri şi proceduri.
Poluare vizuală
Măsuri - reglementări:
Demolarea clădirilor abandonate / insalubre, ecologizarea zonei, realizarea de
străzi şi reţele tehnico-edilitare, şi parcelarea terenului pe bază de PUZ.
Poluare fizică, chimică, organică a apei
Măsuri - reglementări:
Instituire zonă de protecţie sanitară:
câte 15 m din albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă cadastrale
(peste 5 km lungime) / lacurilor;
câte 5 m din albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă necadastrale (sub
5 km lungime);
Interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării de deşeuri, dejecţii animaliere,
rumeguş, pesticide şi îngrăşăminte pe malurile cursurilor de apă şi refacerea cadrului
natural. Se vor promova min. 2 campanii / an de salubrizare a malurilor cursurilor de
apă. Lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani.
Riscurile de contaminare a apei, fiind iminente, sunt necesare verificări repetate şi
periodice ale calităţii apelor atât de suprafaţă cât şi freatice, şi modernizarea staţiei de
epurare.
Poluarea resurselor de apă subterană
Program de acţiune pentru protecţia resurselor de apă subterană cu vulnerabilitate
ridicată (www.icpa.ro/comune_vulnerabile):
Aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale, în zona vulnerabilă, se va
face în acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole;
Capacităţile de stocare a gunoiului provenit din activităţile de creştere a animalelor
trebuie să fie de 5 luni;
În gospodăriile în care încărcarea cu animale este mai mare decât valoarea de 4
UVM/ha/an, se vor întocmi documentele privind importurile şi exporturile gunoiului
la nivelul fermei, conform modelelor propuse în Codul de Bune Practici Agricole;
În jurul râurilor şi lacurilor din zona vulnerabilă trebuie create benzi înierbate cu
lăţimea de 5 m, pentru diminuarea scurgerilor de nitraţi către corpurile de apă de
suprafaţă;
Pe terenurile cu pante cuprinse între 5-8% se recomandă creşterea procentului
culturilor de iarnă la 30-35% şi realizarea de benzi înierbate la baza pantelor.
Îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol imediat după aplicare;
Pe terenurile cu pante cuprinse între 8-12% se recomandă acoperirea terenului cu
culturi în timpul iernii, sau neefectuarea arăturii în toamnă şi realizarea de benzi
înierbate la baza pantelor de min. 5 m lăţime. Îngrăşămintele organice vor fi
încorporate în sol imediat după aplicare;
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-

-

-

Pe păşunile din zona vulnerabilă a municipiului, se vor acorda un număr de
maximum 1496 UVM autorizaţii de păşunat. Acest număr corespunde încărcării
limită de 4 UVM/ha/an;
Unităţile juridice pentru creşterea animalelor din UAT Orăştie vor trebui să aibă în
gestiune cel puţin 80% din suprafaţa necesară aplicării îngrăşămintelor organice
produse (unităţile de creştere a bovinelor necesită o suprafaţă de aplicare a
gunoiului de 53 ha);
Aplicarea îngrăşămintelor organice se va face conform Planului de Management a
Nutrienţilor şi Codului de Bune Practici Agricole;
Excedentul de gunoi din unităţile juridice trebuie să primească un tratament special
(uscare rapidă, compostare, etc.) pentru a putea fi utilizat sau comercializat şi în
alte localităţi;

Spaţii verzi publice
Spaţiile verzi, din intravilanul municipiului Orăştie, se compun din următoarele tipuri
de terenuri:
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
spaţii verzi aferente dotărilor publice: grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de
protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă
(stadioanele „Dacia” şi „Mecanica”, Arsenal Park);
c)
spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă:
câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă
cadastrale (cu lungime mai mare de 5 km);
câte 5 m de la albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă
necadastrale (cu lungime sub 5 km);
d) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică (LEA, staţii de transformare,
magistrale de gaz, SRM gaz, captări de apă, conducte de aducţiune, rezervoare de
apă, căi de circulaţie rutieră şi feroviară);

-

Măsuri - reglementări:
Se vor rezerva terenuri pt. spaţii verzi publice (min 26 mp / locuitor până în anul
2013);
Se va planta vegetaţie arboricolă pe terenurile degradate şi pe malurile cursurilor
de apă (min. 5 % din teritoriul adm.).
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Patrimoniul arheologic, conform Repertoriul arheologic al judeţului
Hunedoara, 2005
1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.
a) Terasa Dealul Pemilor.
a.1.) Punctul X1.
Cu ocazia construirii unei Staţii de pompare a gazului metan s-au descoperit materiale
arheologice aparţinând culturii Turdaş.
Bibliografie: Luca 1997, p. 17-18, harta 2; Luca şi Cosma 1993, p. 85; Luca şi Pinter
2001, p. 21; Kalmar-Maxim 1999, p. 173.
a.2.) Punct X2 sau Platoul Rompoş.
Pe o mare întindere a platoului de aici se află o aşezare aparţinând culturii Turdaş.
Aceasta are două niveluri succesive de locuire, cel mai vechi în bordeie, iar cel mai nou
în locuinţe de suprafaţă. Aşezările sunt înconjurate cu garduri. În centrul platoului s-a
descoperit şi una dintre necropolele neolitice.
În partea de nord a platoului se află o necropolă medievală timpurie de începutul
secolului XI d.Chr.
Cercetările au fost iniţiate şi conduse de S.A. Luca între anii 1992-1997. În necropola
medievală cercetările sistematice au reînceput o dată cu anul 2000 (2000-2001, 2004 –
Zeno Karl Pinter; 2002-2003 – Marian Ţiplic).
Bibliografie: Paul et alii 1994; 1995; Luca 1994; 1995; 1995a; 1996; 1997; 1998a; 19981999; 1999b, p. 8, 14, 16; 2001a, p. 150, 152-152; 2003a; Luca et alii 1997; Luca şi
Ciută 1996; Luca şi Cosma 1993, p. 85; Luca şi Drăghia 1998; Pinter şi Luca 1995;
1998; Căstăian 1995, p. 445; El Susi 1995-1996; Draşovean şi Mariş 1998, p. 97;
Kalmar-Maxim 1999, p. 173; Dragotă şi Ţiplic 2000, p. 130; Luca şi Pinter 1995; 2001, p.
21-22, 41-90, 115-132; Pinter et alii 2001b; 2002b; Ţiplic et alii 2003; 2004; Draşovean
2003, p. 43 şi urm.; Popa C.I. 2004, p. 132
a.3.) Punctul X3.
Aşezarea preistorică din acest punct, situat la circa 200 m sud de punctul X 1, prezintă
materiale arheologice caracteristice culturilor Starčevo-Criş şi Turdaş.
Materialele turdăşene pot fi legate de cele din punctele X1 şi 2, astfel că cele trei puncte
pot reprezenta unul şi acelaşi sit, mai precis, faze de evoluţie a aceleaşi comunităţi
omeneşti.
Bibliografie: Paul et alii 1995a; Luca 1997, p. 18, harta 2; 1999b, p. 8; Luca şi Cosma
1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001, p. 22; Kalmar-Maxim 1999, p. 173.
a.4.) Punctul X4.
Aici s-au descoperit materiale arheologice, deosebit de fragmentare, aparţinând
preistoriei (epocii bronzului). Periegheze desfăşurate aici au dus la descoperirea unor
piese cioplite aparţinând paleoliticului mijlociu.
Bibliografie: Luca 1997, p. 18, harta 2; Luca şi Boroffka 1997; 1997a; Luca şi Cosma
1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001, p. 23, 26-27; Kalmar-Maxim 1999, p. 173; Păunescu
2001, p. 298-300
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a.5.) Punctul X5.
Din această aşezare au fost adunate materiale arheologice aparţinând mai multor epoci
istorice (epoca timpurie a bronzului, cultura Wietenberg, Basarabi şi epocii dacice
clasice). Luca 1997, p. 19, harta 2;
Bibliografie: Luca şi Pinter 2001, p. 23, 96-97; Boroffka şi Andriţoiu 1998; Kalmar-Maxim
1999, p. 173
a.6.) Punctul X6.
În partea de SE a oraşului Orăştie, pe platoul cuprins între râul Sibişel şi Valea Lipoviţa,
se află această aşezare.
Aici s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturilor Petreşti şi Coţofeni.
Sporadic apar şi materiale ceramice turdăşene.
Bibliografie: Căstăian 1995, p. 45; Luca 1997, p. 19, harta 2; Luca şi Cosma 1993, p. 86;
Luca şi Pinter 2001, p. 22-23; Kalmar-Maxim 1999, p. 173
a.7.) Punctul X7 sau Făgădău (punctul este aflat, de altfel, în hotarul cu localitatea
Romos).
Pe şoseaua care merge spre dreapta, în dreptul Haltei Geoagiu, spre Romos, înainte de
intersecţia cu drumul spre Vaidei, s-a descoperit o bogată aşezare preistorică.
Aşezarea neolitică de aici (care poate fi alocată arealului geografic al localităţii Romos)
este cunoscută de mai multă vreme. Materialele ceramice de aici aparţin culturii Vinča,
fazele timpurii.
Bibliografie: Luca 1995-1996; 1996, p. 22; 1997, p. 19, harta 2; 1999b, p. 9; 1999-2000,
p. 56; Luca et alii 2001b, p. 10-15; Luca şi Cosma 1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001, p.
23, 34-40; Luca şi Căstăian 1996; Căstăian 1995, p. 45, 51; Draşovean şi Mariş 1998, p.
97; Kalmar-Maxim 1999, p. 173, 178
a.8.) Punctul X8.
În acest punct se cercetează o aşezare Starčevo-Criş, o necropolă scitică agatârsă şi un
cimitir aparţinând grupului Ciumbrud (secolul IX d.Chr.).
Bibliografie: Paul et alii 1994; Luca 1997, p. 19-20, harta 2; 1999b, p. 8; 1999-2000, p.
56; Luca et alii 1998; Luca şi Cosma 1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001, p. 23, 28-32, 9195, 98-114; Dragotă şi Ţiplic 2000, p. 130; Pinter şi Boroffka 1998; 1999; 2001; KalmarMaxim 1999, p. 173
a.9.) Punctul X9.
Accesul dinspre terasă la botul de deal de aici este barat de două şanţuri dublate cu
valuri. Materialele arheologice descoperite sunt hallstattiene.
Bibliografie: Luca 1997, p. 20, harta 2; Luca şi Cosma 1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001,
p. 23.
a.10.) Punctul X10.
Pe o terasă aflată imediat sub deal s-a descoperit o jumătate de vas care arată existenţa
unei necropole de la sfârşitul epocii bronzului.
Bibliografie: Luca 1997, p. 20, harta 2; Luca şi Cosma 1993, p. 86; Luca şi Pinter 2001,
p. 23.
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b) Punctul Cetate.
Fortificaţia se află aproximativ în mijlocul oraşului, pe o înălţime. Până în secolul al XVIlea lipsesc atestările documentare. Ea este construită însă cu mult mai devreme.
Aici se află în acest moment două biserici în picioare.
În fundaţia bisericii gotice din cetate s-a descoperit un relief roman.
În cetate s-au efectuat cercetări arheologice care au dus la descoperirea substrucţiilor
unor clădiri, unei biserici de tip rotondă şi morminte. Cele mai vechi vestigii aparţin
epocii bronzului şi, mai apoi, secolelor VIII-IX d.Chr. Vestigiile medievale sunt după
secolul XI d.Chr.
În timpul cercetărilor arheologice sistematice din ultimii ani s-au descoperit 49 de
monede medievale.
Bibliografie: Anghel 1986, p. 140-145; Pinter 1994; 2003; Pinter et alii 1995; Pinter şi
Ţiplic 1996; 1998a; 2000; Sonoc şi Pinter 1997; Papp et alii 1997-1998; Rusu A.A.
1996a, p. 283; Sonoc 2000, p. 89
2. Vestigii preistorice.
a) La izvoarele Pârâului Lipoviţa, în Pădurea Romosului, s-au descoperit fragmente
ceramice aparţinând epocii târzii a bronzului.
Bibliografie: Căstăian 1995, p. 45
b) Punctul Ţâţele Gorganului, Dealul cu Trei Ţâţe, Holumbul Beriului sau Gorgane.
La sudul localităţii, spre Tămăşasa, după Dealul Mic, se află trei tumuli de mari
dimensiuni (unul dintre ei este aplatizat).
Alături de acestea se află alte trei dispuse pe o lungime de aproximativ 2 km pe axa
nord-sud.
Movila 1, numită şi Gorganul, este cea mai nordică. Ea are 30 m diametru şi 7-8 m
înălţime.
Movila 2 se găseşte la 200 m distanţă de M1 şi are dimensiunile comparabile cu
aceasta.
Movila 3 se află la 200 m sud, SE de M2. Diametrul ei este de 30 m şi este puternic
aplatizată.
Movila 4 se află la sud de drumul de culme, după circa 650 m de M 3. Ea este
puternic aplatizată şi este încălecată de drumul amintit.
Movila 5 se găseşte la circa 350 m de M4 la capătul platoului.
Movila 6 se află în apropierea drumului dinspre Sereca spre Tămăşasa, care
intersectează calea de acces amintită.
De pe Dealul Holumb s-ar fi găsit inscripţii pe piatră.
Bibliografie: Luca 1997, p. 20, harta 2; Căstăian 1995, p. 51; IDR, III, 3, p. 253
c) Către Dâncu Mare s-au descoperit, la marginea pădurii, şapte tumuli cu diametrul
cuprins între 10 şi 12 m.
Bibliografie: Luca 1997, p. 20-21, harta 2
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d) Punctul Făiug.
La aproximativ 500 m sud de Mureş, în locul în care pârâul Siteşului coteşte spre NNV,
se află o aşezare Wietenberg.
Bibliografie: Luca 1997, p. 21
e) În hotarul localităţii, în anul 1834, s-au descoperit 3 brăţări neornamentate şi o brăţară
crestată din aur databile în Bz D-Ha A.
Bibliografie: Berciu 1939-1942; Popescu D. 1956, p. 199; Rusu M. 1972, p. 47; Andriţoiu
1992, p. 123
f) Într-o grădină aflată în vestul oraşului s-au descoperit unelte neolitice.
Bibliografie: Roska 1942, p. 262; Kalmar-Maxim 1999, p. 173.
g) Din hotarul localităţii provin unelte din piatră şi metal, verigi şi topoare de bronz
preistorice.
Bibliografie: Roska 1942, p. 262, nr. 98
3. Vestigii dacice.
a) În anul 1856 s-a descoperit, pe teritoriul oraşului, o brăţară spiralică de argint.
Bibliografie: Mărghitan 1970, p. 12; Horedt 1973, p. 164; Zirra şi Spânu 1992, fig. 3/69;
Rustoiu 1996, p. 195; Crăciun 1999, p. 91
4. Vestigii de epocă romană.
a) Punctul Halângă.
În hotarul localităţii, la 1 km NV de aceasta, către gura de vărsare a Apei Oraşului în
Mureş, s-au descoperit urme arheologice de epocă romană (villa rustica).
Bibliografie: Mărghitan 1974-1975, p. 41; Branga 1980, p. 109; Băluţă 1989, p. 240, 243;
Căstăian 1995, p. 45; Popa D. 2002, p. 137; IDR, III, 3, p. 253-254
b) Dintr-un loc neprecizat aflat în hotarul localităţii provin cărămizi romane cu ştampilă
de producător.
Bibliografie: Popa D. 2002, p. 137
c) În zidurile unor clădiri din oraş se află încastrate monumente romane.
Bibliografie: Informaţie Zeno Karl Pinter.
5. Vestigii medievale.
a) Punctul Strada Alexandru Ioan Cuza.
La numărul 26 pe această stradă s-a descoperit, cu ocazia săpării unei fântâni, o spadă
medievală din fier.
Bibliografie: Pinter 1999, p. 151-157
b) În Muzeul din Orăştie se află două arme carolingiene. Pinter 1998; 1998a
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c) Biserica românească veche (ruina fostei biserici greco-catolice) se află la SE de
cetate, peste râul Grădiştei şi în stânga drumului care iese spre Costeşti, pe actuala
stradă Petru Maior. Aici se află un cimitir de secolele XVI-XVII d.Chr.
Bibliografie: Petrov şi Groza 1995; Petrov 1998
d) Mănăstirea franciscanilor conventuali este ridicată înaintea anului 1302. Aceasta este
reînfiinţată după anul 1990 ca filie a mănăstirii din Deva, cu hramul Sfânta Elisabeta a
Ungariei.
Bibliografie: Pinter şi Petrov 1995; Rusu A.A. et alii 2000, p. 198-199
e) Mănăstirea beghinelor este menţionată în anul 1334. Rusu A.A. et alii 2000, p. 199
6. Descoperiri monetare.
pe teritoriul localităţii s-a descoperit o monedă de tipul KΩΣΩN.
la Muzeul de istorie clujean se află o monedă dacică de tip Adâncata Mănăstirea;
la Muzeul Naţional din Budapesta se află două monede dacice de tipul Aninoasa –
Dobreşti;
din arealul localităţii provin două monede de tip Răduleşti – Hunedoara;
tot aici s-a descoperit un tezaur format din 312 monede romane republicane şi
imperiale;
în hotar s-a descoperit un tezaur format din 111 denari romani (1855);
în localitate s-a descoperit un tezaur format din 70 denari imperiali romani (1877).
Bibliografie: Roska 1942, p. 262, nr. 98; Glodariu 1974, p. 287; Lupu 1975, n. 33;
Mihăilescu-Bârliba 1989-1993, p. 39; Crăciun 1998, p. 65, 72-73.
7. Mine şi cariere.
a) Aici se semnalează spălarea aurului în perioada medievală.
Bibliografie: Rusu M. 1977, p. 209
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Lista monumentelor istorice clasate Municipiul Orăştie
Editată în anul 2010 de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Institutul Naţional al Patrimoniului
II – Monumente, ansambluri şi situri de arhitectură
Nr.
Cod LMI 2010
Denumire
Adresă
poz.
337

HD-II-s-B-03375

Centrul istoric

338

HD-II-a-B-03375.13

339
340
341

HD-II-m-B-03382
HD-II-m-B-03383
HD-II-a-A-03376

Ansamblul urban
"Str. George Bariţiu"
Casa Poştelor
Casă
Cetatea Orăştie

342
343

HD-II-m-A-03377
HD-II-a-B-03375.04

344

HD-II-m-A-03378

345

HD-II-m-B-03379

Datare

Străzile Bariţiu George,
Bălcescu Nicolae, Beriului,
Coşbuc George, Creangă Ion,
Dobrogeanu-Gherea C.,
Eminescu Mihai, Goga
Octavian, Lazăr Gheorghe,
Luminii, Orizontului, Primăverii,
Şaguna Andrei, Tolstoi L. N.;
Piaţa Victoriei; Str. Viilor; Piaţa
Vlaicu Aurel
Str. Bariţiu George nr. 1-5, 2-20

sec. XVIII - XIX

Str. Bariţiu George nr. 7
Str. Bariţiu George nr. 14
Str. Bălcescu Nicolae

sec. XIX
cca. 1900
sec. XIV - XV,
transf. şi amplificări
sec. XVI şi XVII
1820
sec. XVIII - XIX

Biserică luterană
Ansamblul urban
"Str. Nicolae
Bălcescu"
Biserică reformată

Str. Bălcescu Nicolae f.n.
Str. Bălcescu Nicolae nr. 1-39 şi
nr. 2-20

Casina Română, azi
Hotel "Augusta"

Str. Bălcescu Nicolae nr. 5

Str. Bălcescu Nicolae nr. 2
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Observaţii

sec. XVIII - XIX

Se propune
adăugarea bisericii
rotunde
Se propun nr. 1-21
şi 2-18

sec. XIV,
ref sec. XVI,
turn 1752
sec. XIX
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Nr.
poz.
346
347
348

Cod LMI 2010
HD-II-m-B-03381
HD-II-m-B-03384
HD-II-a-B-03375.01

349

HD-II-m-B-03385

350

HD-II-a-B-03375.12

351
352

HD-II-m-B-03386
HD-II-a-B-03375.15

353

HD-II-a-B-03375.06

354

HD-II-m-B-03387

355

Adresă

Denumire

Datare

Banca Ardeleană
Sinagogă
Ansamblul urban
"Str. George
Coşbuc"
Poşta veche, azi
birouri notariale
Ansamblul urban
"Str. Ion Creangă"

Str. Bălcescu Nicolae nr. 18
Str. Cetăţii nr. 1
Str. Coşbuc George nr. 1-17, 228

1892
sec. XVIII
sec. XVIII - XIX

Str. Coşbuc George nr. 7

cca. 1900

Str. Creangă Ion nr. 1-5, 2-14

sec. XVIII - XIX

Magazinul "Vulcu”
Ansamblul urban
"Str. C. DobrogeanuGherea"
Ansamblul urban
"Str. Mihai
Eminescu"
Casă

Str. Creangă Ion nr.1
Str. Dobrogeanu-Gherea C.

înc. sec. XX
sec. XVIII - XIX

Str. Eminescu Mihai

sec. XVIII - XIX

Str. Eminescu Mihai nr. 4

sec. XVIII

HD-II-a-B-03375.05

Ansamblul urban
"Str. Octavian Goga"

Str. Goga Octavian nr. 1-27

sec. XVIII - XIX

356

HD-II-m-B-03388

Casă

Str. Goga Octavian nr. 11

sec. XIX

357

HD-II-m-B-03389

Fostul Gimnaziu
Românesc de Fete
"Despina Doamna”,
azi Grupul Şcolar de
Chimie “Nicolaus
Olahus”

Str. Goga Octavian nr. 25

cca. 1900
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Observaţii

Se propune
scoaterea din listă
a nr. 2-14,
deoarece nu există

Se propune
scoaterea din listă
a nr. 27, deoarece
nu există
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Cod LMI 2010

Adresă

Nr.
poz.
358
359

Denumire

HD-II-m-B-03390
HD-II-a-B-03375.16

Casă
Ansamblul urban
"Str. N. Iorga"

Str. Iancu Avram nr. 2
Str. Iorga Nicolae nr. 1-9, 2-8

sec. XVIII
sec. XVIII - XIX

360

HD-II-m-B-03380

Liceul Kún, azi
Colegiul Naţional
"Aurel Vlaicu”

Str. Lazăr Gheorghe nr. 8

înc. sec. XX

361

HD-II-a-B-03375.14

Str. Lazăr Gheorghe nr. 3-5, 2-4

sec. XVIII - XIX

362

HD-II-a-B-03375.17

Str. Luminii nr. 2-12

sec. XVIII - XIX

363

HD-II-a-A-03391

Str. Luminii nr. 3

sec. XVIII

364
365
366

HD-II-m-A-03391.01
HD-II-m-A-03391.02
HD-II-m-B-03392

Str. Luminii nr. 3
Str. Luminii nr. 3
Str. Maior Petru f.n.

sec. XVIII
sec. XVIII
sec. XVIII

367

HD-II-a-B-03375.02

Ansamblul urban
"Str. Gheorghe
Lazăr"
Ansamblul urban
"Str. Luminii"
Mănăstirea
franciscană
Biserică
Claustru
Biserica "Sf.
Nicolae"
Ansamblul urban
"Str. Primăverii"

Str. Primăverii nr. 19-25, 24-26

sec. XVIII - XIX

368

HD-II-a-B-03375.08

Ansamblul urban
"Str. Dominic
Stanca"

Str. Stanca Dominic nr. 1-21, 234

sec. XVIII - XIX
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Datare

Observaţii

Se propune
scoaterea din listă
a nr. 7 şi 9,
deoarece nu există
Iniţial Liceul Kun a
funcţionat în
clădirea din str. N.
Bălcescu nr. 16.
Se propune
adăugarea clădirii
Liceului Kun din
str. N. Bălcescu nr.
16.
Nr. poştale 2 şi 5
nu există, se
propun nr. 4 şi 6

Se propune
scoaterea din listă
a nr. 24 şi 26,
deoarece nu există
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Nr.
poz.
369

Cod LMI 2010

Denumire

Adresă

HD-II-a-B-03375.03

Str. Şaguna Andrei nr. 1-9, 2-16

sec. XVIII - XIX

370

HD-II-m-B-03393

Ansamblul urban
"Str. Andrei Şaguna"
Clădire

sec. XIX

371

HD-II-m-A-03394

Str. Şaguna Andrei, mitropolit
nr.16
Str. Unirii nr. 4A

372

HD-II-m-B-03395

Str. Unirii nr. 4

1864 -1866: parterul
1883 -1884: etajul

373

HD-II-a-B-03375.07

Piaţa Victoriei

sec. XVIII - XIX

374
375
376
377
378

HD-II-m-B-03396
HD-II-m-B-03397
HD-II-m-B-03398
HD-II-m-B-03399
HD-II-a-B-03375.09

Piaţa Victoriei nr. 5
Piaţa Victoriei nr. 6
Piaţa Victoriei nr. 8
Piaţa Victoriei nr. 10
Str. Viilor nr. 1-29, 2-24

sec. XVIII
sec. XVIII
sec. XVIII
sec. XVIII
sec. XVIII - XIX

379

HD-II-a-B-03375.10

Str. Dr. Vlad Aurel nr. 7-13, 2-10

sec. XVIII - XIX

380

HD-II-a-B-03375.11

Piaţa Vlaicu Aurel

sec. XVIII – XIX

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"
Şcoală, fostă Casa
de copii preşcolari,
azi Centru de
Plasament
Ansamblul urban
"Piaţa Victoriei"
Casă
Casă
Clădire
Casă
Ansamblul urban
"Str. Viilor"
Ansamblul urban
"Str. Dr. Aurel Vlad"
Ansamblul urban
"Piaţa Aurel Vlaicu"

Datare

Observaţii

sec. XVII

Notă:
Cod LMI, conform Legii nr. 422 / 2001, Ordinul MCC nr. 2682 / 2003 şi Ordinul MTCT nr. 562 / 2003:
HD – judeţul Hunedoara
Categorii după natura obiectivului:
I – arheologie
II – arhitectură
III – monumente de for public
IV – monumente memoriale / funerare

Categorii de monumente istorice:
m – monument
a – ansamblu
s – sit

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Grupe valorice pt. clasarea monumentelor istorice:
A – de valoare naţională şi universală
B – reprezentative pt. patrimoniul cultural local
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Centralizator monumente istorice clasate municipiul Orăştie
Categorii de
monumente
istorice:

Categorii după
natura
obiectivului:

Monument - m
Ansamblu - a
Sit - s
TOTAL

Arhitectură – II
Arhitectură – II
Arhitectură – II

Nr. monumentelor istorice:
pe grupe valorice
A
B
valoare
reprezentative
naţională şi
pt. patrimoniul
universală
cultural local
5
19
2
17
1
7
37

Total

24
19
1
44

Conform listei monumentelor istorice 2010, editată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional –
Institutul Naţional al Patrimoniului

Aspecte pozitive relevante, privitoare la valorile complexe ale cadrului construit al
Municipiului Orăştie:
Conservarea unei morfologii urbane relevante în privinţa modului de constituire în
timp a localităţii (sistem parcelar, reţea stradală ierarhizată şi sistem de spaţii
libere, organizare spaţială specifică unor profile ocupaţionale, repere urbanistice,
caracteristici de omogenitate şi coerenţă zonală);
Existenţa unor simboluri, siluete, accente, ritmuri la nivelul unor trasee, a relevanţei
unor unghiuri/conuri de vizibilitate şi a unor perspective favorizante;
Valoarea diferenţiată pe zone şi/sau fronturi a volumetriei şi plasticii arhitecturale, a
valorii compoziţionale a unor obiecte, a decoraţiilor relevând succesiuni stilistice
bine definite în timp şi chiar relevanţa sistemelor constructive relaţionată cu
apartenenţa la areale omogene morfo-genetic;
Valoarea intrinsecă (fizică) a cadrului construit, menţinerea stării de funcţionalitate
a multor construcţii, valoarea semnificativă a unor construcţii/fronturi/ansambluri cu
grad important de integrare în structura localităţii;
Coexistenţa nou-vechi fără incomodări foarte evidente;
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Elementele pozitive evidenţiate mai sus ca rezultat al analizelor multicriteriale sunt
completate cu o serie de disfuncţii importante cum ar fi:
Carenţe în întreţinerea curentă şi/sau incoerenţa revitalizării fondului construit
existent (restaurări sau completări sporadice), în condiţiile în care se produc
continuu degradări fizice;
Situaţia indiferentă sau prea puţin evidenţiată a relaţiei ansamblurilor construite cu
reţeaua de ape curgătoare, inexistenţa unor reţele de spaţii pietonale şi a unor
spaţii publice corespunzător amenajate legate de malurile apelor;
Apariţia unor construcţii noi sau a unor extinderi neconforme cu cadrul construit
existent;
Inexistenţa unor reţele de spaţii publice, spaţii pietonale şi spaţii verzi care să
sprijine coagularea comunităţilor, dar şi punctual desfăşurarea unor activităţi “de
marcă” pentru oraş (activităţi sportive, evenimente repetabile, turism organizat,
turism cultural);
Inconsistenţa unor reglementări urbanistice în documentaţiile existente şi a unui
control mai unitar al dezvoltării localităţii, respectiv al protecţiei patrimoniului
construit.
Echilibrarea tuturor aspectelor rezultate din aceste analize conduce la
determinarea unor oportunităţi de dezvoltare, după cum urmează:
Dezvoltarea firească a municipiului, “neviciată” de intervenţii majore cauzatoare de
distorsiuni ireversibile;
Potenţialul cultural bogat, latent, posibil a fi valorificat printr-o politică adecvată;
Posibilitatea integrării în programe de turism cultural şi sport la nivel suprateritorial
(naţional, regional, judeţean), susţinute cu fonduri interne şi/sau europene;
Punerea în evidenţă a celor mai reprezentative valori ale culturii (fond construit cu
caracteristici arhitecturale şi decorative, folclor, tradiţii artizanale şi de alte
meşteşuguri, tradiţia târgurilor şi pieţelor periodice, alte evenimente repetabile);
Interesul de sprijinire a revigorării culturii specifice a unor naţionalităţi conlocuitoare
de către organizaţii, asociaţii, forumuri ale acestora, constituite în ţară sau în afara
graniţelor Româneşti.
Contextul relevă, însă, şi o serie de riscuri care se impun contracarate. Realitatea
complexă a situaţiei reprezintă rezultatul unor mutaţii care au tendinţe de generalizare
sau de agravare:
Parcurgerea unei etape de relativ declin economic şi social;
Lipsa sau inconsistenţa unui control al dezvoltării localităţii, respectiv „slăbiciunile”
unor reglementări urbanistice cu privire la edificare, precum şi birocraţia unor
procese de autorizare a construcţiilor şi investiţiilor, sau de accesare a fondurilor
europene.
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Zone construite protejate. Definire
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 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.
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.)
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Delimitarea zonei construite protejate - ZCPA:
Zona include 5 monumente şi 2 ansambluri de arhitectură cu valoare naţională şi
universală – A.
Din Str. Eroilor, pe limita laterală de nord a bisericii “Adormirea Maicii Domnului”,
apoi spre S, pe latura de E a str. Morii până la intersecţia cu str. Primăverii, apoi spre V
până pe limita din spatele loturilor din str. A. Şaguna, urmârindu-le spre sud până la
Canalul Morii, apoi schimbând direcţia pe limita de nord a bisericii romano-catolice până
pe latura de E a str. D. Gherea şi traversând râul Orăştie, urmârind traseul lui până la
str. Plantelor, apoi spre V, pe latura sudică a str. Gh. Lazăr, inclusiv lotul parohiei
evanghelice, până la str. Cetăţii, urmărind latura estică a Canalului Morii inclusiv
imobilele din str. Gh. Bariţiu nr. 11A-17, apoi la sud de Canalul Morii şi prin spatele
parcelelor cu nr. 14-20, inclusiv str. I.B. Deleanu nr. 2A, apoi luând-o pe limitele de
proprietate spre N până în spatele lotului din P-ţa A. Vlaicu nr. 2 şi prin spatele loturilor
din str. A. Vlaicu până pe latura de V a P-ţei Victoriei şi prin spatele loturilor acesteia de
la nr. 13 până la nr. 3, apoi spre N până în spatele lotului din str. O. Goga nr.7 şi
continuând până pe latura de V a str. N. Bălcescu, incluzând nr. 52 şi str. A. Şaguna nr.
9, apoi spre N pe latura de V a str. A.Şaguna până la str. Eroilor şi continuând pe latura
de N a str. Eroilor până la biserica “Adormirea Maicii Domnului”.
Delimitarea zonei construite protejate - ZCPB:
Zona include 19 monumente, 17 ansambluri şi 1 sit de arhitectură reprezentative
pt. patrimoniul cultural local – B.
Din intersecţia str. Eroilor cu str. Morii, urmărind latura de N a străzii Morii până la
nr. 14, apoi prin spatele loturilor până la str. Primăverii nr. 33, pe lângă Canalul Morii,
apoi pe latura de N a str. D. Gherea până la nr. 25 respectiv nr. 28 şi cotind spre S prin
spatele loturilor din str. Dr. D. Prodan până la nr. 21, apoi spre V până la str. D. Gherea
nr. 8 şi până în limita de zonă protejată “A” şi continuând pe ea, apoi de la Canalul Morii
prin spatele lotului din str. V. Babeş nr. 1, continuând pe latura de NE a străzii până la
nr. 5 şi traversând la nr. 10, urmărind spatele loturilor din str. Dr. A. Vlad traversând râul
Orăştie şi însoţindu-l până la podeţul pietonal, apoi trecând prin spatele loturilor din str.
Dr. A. Vlad nr. 28 până la nr. 16, apoi pe Canalul Morii şi prin spatele loturilor din str. I.B.
Deleanu nr. 3-7, urmărind limitele laterale ale loturilor din str. Viilor nr. 31 A şi 51, apoi
schimbând direcţia spre V, prin spatele loturilor din str. Viilor nr. 51-53 şi traversând la
30 A, prin spate până la str. D. Stanca nr. 29, urmărind latura S a străzii până la nr. 60 şi
traversând la nr. 36 prin spate, apoi urmărind limitele posterioare ale loturilor din str.
Dacilor de la nr. 33 până la nr. 3, prin spatele parcelei str. Armatei nr. 1 până în limita de
zonă protejată “A”, continuând pe ea până la str. O. Goga nr. 1, apoi pe latura de SE şi
E a cimitirului până la str. Stadionului, prin spatele parcelelor din str. N. Bălcescu nr. 4151, continuând pe limita de zonă protejată “A” şi apoi până la intersecţia str. Eroilor cu
str. Morii.
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Delimitarea zonelor protejate care cuprind situri arheologice - SA
Terasa Dealul Pemilor (platoul Rompoş) – Punct X2
Situl arheologic are o formă dreptungiulară cu dimensiunile de 230 x 700 m, cu
latura lungă orientată pe direcţia N-S şi se află amplasat în extravilan, pe terenuri
agricole. Situl este oarecum paralel cu limita estică a intravilanului municipiului, la o
distanţă de 70-100 m faţă de acesta şi este delimitat la S de un drum de exploatare (o
prelungire a str. Târgului), iar la N de un alt drum de exploatare ce porneşte de la staţia
Lukoil. Terenul este traversat de magistrala de gaz şi LEA 20 KV.
Zona protejată coincide cu zona de protecţie şi se instituie pe o distanţă de 50 m,
măsurată de la sit, pe toate laturile acestuia.
Punct X8
Situl arheologic aflat la cca 450 m S de punctul X2, are formă de patrulater
neregulat şi este amplasat în extravilan pe teren agricol, fiind delimitat pe laturile de V şi
E de câte o LEA de 20 KV. Situl nu are acces, nici măcar drum de exploatare.
Zona protejată coincide cu zona de protecţie şi se instituie pe o distanţă de 50 m,
măsurată de la sit, pe toate laturile acestuia.
Biserica greco-catolică cu hramul Sf. Nicolae şi cimitirul medieval de la
Orăştie.
În intravilan, la SE de cetate, peste Râul Orăştiei şi în stânga drumului ce iese spre
Grădişte, între str. Petru Maior şi str. Popa Şapcă se află un vechi cimitir (sec. XVI-XVII
d.Chr.). Într-o margine a cimitirului se află ruinele fostei biserici greco-catolice, care a
funcţionat până târziu, după al doilea război mondial.
Situl arheologic este delimitat de împrejmuirea cimitirului.
Zona protejată coincide cu zona de protecţie şi se delimitează astfel: pe latura de S
a str. Popa Şapcă nr. 15-41, apoi pe limita laterală a imobilului nr. 41 şi pe limita
posterioară din str. Petru Maior nr. 1A, până la str. P. Maior, apoi urmărind limitele
posterioare ale parcelelor din str. P. Maior nr. 34-50A şi nr. 7-9, respectiv limitele
posterioare ale parcelelor din str. Popa Şapcă nr. 31 până la nr. 15.
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2.11. CENTRALIZATOR DISFUNCŢIONALITĂŢI
CIRCULAŢIE
DISFUNCŢIONALITĂŢI
Lipsa zonei de siguranţă / protecţie de-a
lungul DN, DJ, DC, variantei ocolitoare
propuse cu regim de autostradă

Lipsa zonei de siguranţă / protecţie de-a
lungul CF
Circulaţie congestionată de traficul greu / de
tranzit
Relaţii defectoase între Orăştie şi Gelmar,
respectiv Orăştie şi Romos
30 % din reţeaua stradală existentă şi zonele
de extinderi propuse necesită lucrări de
reabilitare / modernizare a carosabilului şi a
canalizării apelor pluviale.
Trafic îngreunat la orele de vârf
Intersecţii cu probleme în trafic

Lucrări de artă degradate (poduri, podeţe)
Poduri insuficiente
Număr insuficient de parcări / garaje publice

Zone conflictuale între autovehicole, pietoni,
biciclişti
Zonă pietonală valorificată insuficient
Lipsa rezolvării accesibilităţii în spaţiile
publice a persoanelor cu dizabilităţi
Insuficienţa transportului în comun

PRIORITĂŢI
Instituirea zonei de siguranţă de
- 13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
- 12 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi;
- 10 m din ax drum comunal, pe ambele părţi;
Instituirea zonei de protecţie de:
- 50 m din ax variantă ocollitoare cu regim de autostradă, pe
ambele părţi;
- 22 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
- 20 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi;
- 18 m din ax drum comunal, pe ambele părţi;
Instituirea zonei de siguranţă de 20 m / protecţie de 100 m la CF, faţă
de ecartament, în fiecare parte
Rezervarea terenului pentru varianta de ocolire în regim de
autostradă pe o fâşie de 100 m lăţime, inclusiv pod peste râul Orăştie
şi pasaj Gelmar, până la executarea acestora.
Reabilitarea drumurilor comunale DC 42 şi DC 48 între Orăştie şi
Gelmar, Orăştie şi Romos
Reabilitarea / modernizarea carosabilului (min 2 benzi de circulaţie
de 7 m lăţime), trotuarelor (min. 1,5 m lăţime pe ambele părţi),
canalizării pluviale (min. 0,5 m lăţime pe ambele părţi) şi spaţii verzi
de aliniament (min. 1 m lăţime pe ambele părţi).
Realizarea de marcaje rutiere, semaforizarea unor intersecţii,
realizarea de sensuri giratorii
Realizarea semaforizării cu „undă verde” a intersecţiilor / sensuri
giratorii între:
- DN 7 şi strada Mureşului
- DN 7 şi str. Codrului
- DN 7 şi str. Luncii
- DN 7 şi acces Arsenal Park / Chimica
Realizarea lucrărilor periodice de întreţinere a lucrărilor de artă
(poduri, podeţe)
Construirea unui pod peste râul Sibişel în dreptul str. Vânătorilor
Amenajarea de parcări publice (1 parcare / 5 locuinţe, 1 parcare / 1
apartament, 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.
Amenajarea de piste de biciclişti pe 2 benzi şi 2 sensuri (2 m lăţime)
sau 1 bandă şi 1 sens (1,5 m lăţime) în paralel cu trotuarul arterelor
principale
Extinderea traseelor pietonale în zona construită protejată
Accesibilizarea staţiilor de autobuz, trotuarelor şi a spaţiilor publice,
pentru persoanele cu dizabilităţi
Extinderea şi reorganizarea transportului în comun; reamplasare
staţii; promovarea transportului în comun cu microbuse pe străzile
mai înguste.
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FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR
DISFUNCŢIONALITĂŢI
Risc mediu şi mediu-mic de alunecări de
teren primare

Risc mediu de inundabilitate prin ridicarea
nivelului pânzei freatice

Risc de inundabilitate prin revărsarea apelor
de suprafaţă
Instituţii şi servicii publice insuficiente

Incompatibilităţi funcţionale în zona centrală
Insuficienţa spaţiilor destinate activităţilor
agro–industriale / de depozitare
Locuinţe individuale şi colective insuficiente

Imagine urbană şi relaţii spaţiale
necontrolate

PRIORITĂŢI
Zonă construibilă doar pe bază de expertiză geotehnică.
Se recomandă clădiri uşoare izolate cu regim de înălţime max.
D+P+M şi POT=15%.
Se interzic defrişările, executarea de şanţuri în versant sau la baza
versantului.
Se recomandă retaluzarea pantelor şi înierbarea lor, respectiv
conducerea dirijată a apelor pluviale.
Se pot executa şanţuri de gardă în amonte de zonele construite, ce
se vor descărca în văi naturale.
Se vor evita excavaţiile nesprijinite.
Interdicţie temporară de construire până la
efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri, întreţinerea celor
existente, decompactarea solului îndiguiri şi lucrări
pedoameliorative).
Se recomandă construcţii fără subsol şi plantarea terenurilor cu
specii arboricole absorbante (plop şi arin).
Interdicţie temporară de construire până la regularizarea albiilor şi
efectuarea de lucrări hidrotehnice.
Se recomandă plantaţii de salcâm, pin, salcie.
Înglobarea unor noi zone de centralitate (instituţii şi servicii publice)
în zonele de extindere propuse, pe bază de PUZ.
Refuncţionalizarea / restaurarea clădirilor clasate ca monumente şi
a celor cu valoare ambientală, pe bază de PUZCP.
Omogenizarea funcţională a parterelor comerciale pt. comerţ de lux
şi alimentaţie publică în zona centrală.
Refuncţionalizarea unor ganguri / curţi interioare şi introducerea lor
în circuitul turistic.
Relocarea activităţilor industriale / de depozitare, din zona centrală
în zonele de extinderi propuse pe bază de PUZ / PUD.
Rezervarea de terenuri pentru activităţi agro – industriale / de
depozitare nepoluante şi amplasarea acestora pe bază de PUZ.
Extinderea intravilanului şi elaborarea de 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.
În limitele intravilanului propus, se vor evita derogările de la PUG şi
RLU 2009-2010.
Se vor pune în valoare caracteristicile volumetrice şi stilistice ale
clădirilor (inclusiv prin iluminat public).
Se recomandă o îmbunătăţire a relaţiilor cu strada d.p.d.v. al
trotuarelor, împrejmuirilor, acceselor auto şi pietonale, al spaţiilor
plantate şi cu cursurile de apă. Se vor amenaja taluzuri, ziduri de
sprijin, podeţe, mobilier urban.
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SPAŢII PLANTATE, AGREMENT, PERDELE DE PROTECŢIE
DISFUNCŢIONALITĂŢI
Lipsa de perdele de protecţie la căi de
circulaţie, de-a lungul CF, DN, DJ, DC
Lipsa de perdele protecţie la unităţile
agricole, industriale / depozitare, gospodărie
comunală, construcţii tehnico-edilitare.

Lipsa spaţiilor plantate pe terenurile riverane
cursurilor de apă / iazurilor
Lipsa amenajărilor aferente spaţiilor verzi
publice, de agrement şi terenurilor de sport

Spaţii verzi neîntreţinute.

PRIORITĂŢI
Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a lungul căilor de circulaţie
importante (20 % din suprafaţa terenului), fără a periclita vizibilitatea
la trafic. Realizarea de spaţii verzi de aliniament, unde este posibil.
Amenajarea de perdele de protecţie, minim 20% din suprafaţa
terenurilor rezervate pentru: unităţi agricole, industriale / depozitare,
staţie sortare şi transfer deşeuri, cimitire şi construcţii tehnicoedilitare.
Realizarea de perdele de protecţie de min. 10 m lăţime în incintele
ce se învecinează cu zone de locuit, dotări social – culturale.
Plantarea cu vegetaţie arboricolă pe terenurile riverane cursurilor de
apă / iazurilor
Atribuirea caracterului de „oraş verde” prin reorganizarea şi
amplificarea spaţiilor verzi.
Amenajarea de parcuri / grădini publice (15 mp / locuitor), scuaruri
(2,5 mp / locuitor), locuri de joacă pt. copii (1,3 mp / locuitor), zone
de agrement (min. 10 mp / locuitor), terenuri de sport şi ştranduri
conform normelor în vigoare.
Reorganizarea şi refacerea amenajărilor peisagere cu punerea în
valoare complexă – vegetaţie, spaţii pietonale, bazine cu apă,
obiecte decorative, iluminat – a spaţiului înconjurător / cadrului
construit existent.
Se vor promova spaţiile verzi de protecţie a versanţilor, malurilor
cursurilor de apă şi traseelor pietonale.
Se vor toaleta spaţiile verzi şi plantaţiile de aliniament.
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PROBLEME DE MEDIU
DISFUNCŢIONALITĂŢI
Poluarea electromagnetică (LEA, staţie
electrică de transformare, antenă GSM /
releu)
Poluare olfactivă (în vecinătatea depozitului
de deşeuri menajere, fermei de porci,
târgului de animale, pieţei agro-alimentare,
cimitirelor umane, staţiei de epurare,
autobazei serviciilor de salubritate)
Poluarea aerului cu noxe şi fonică (zgomote,
vibraţii) de-a lungul CF / DN şi de la surse
fixe (unităţi de producţie)
Poluarea fizico-chimică a aerului

Risc tehnogen (de explozie în vecinătatea
magistralelor de transport gaz, SRM gaz,
depozitelor şi staţiilor de carburanţi)
Spaţii verzi publice insuficiente

Poluare fizică, chimică, organică a apei

Poluare vizuală (areale agro-zootehnice şi
industriale degradate) şi cu risc social
(locuinţe insalubre)

PRIORITĂŢI
Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA 400
KV (pe o fâşie de 75 m), 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. 20 m de la incintă) şi a antenei GSM / relee
radio-TV.
Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie sanitară a:
depozitului de deşeuri menajere (pe o rază de 1000 m), fermei de
porci (pe o rază de 500 m), târgului de animale (pe o rază de 500
m), pieţei agroalimentare (pe o rază de 40 m), cimitirelor umane (pe
o rază de 50 m), staţiei de epurare (pe o rază de 300 m), autobazei
serviciilor de salubritate (pe o rază de 200 m).
Ecologizarea terenurilor şi refacerea cadrului natural. Plantarea de
fâşii de protecţie vegetale / bariere izolatoare tehnice de-a lungul
căilor dr circulaţie. Interzicerea legumiculturii pe o distanţă de 50 m
pe ambele părţi ale CF, variantei de ocolire în regim de autostradă
şi DN.
Impunerea programelor de conformare pentru reducerea emisiilor în
atmosferă la unităţile de producţie poluatoare.
Impunerea realizării de perdele de protecţie vegetale pe direcţiile
dominante ale vântului.
Se interzice amplasarea construcţiilor în zonele cu risc de explozie:
în zona de protecţie a magistralelor de gaz, SRM.
Se vor rezerva terenuri pt. spaţii verzi publice (min 26 mp / locuitor
până în anul 2013).
Se va planta vegetaţie arboricolă pe terenurile degradate şi pe
malurile cursurilor de apă (min. 5 % din teritoriul adm.)
Instituire zonă de protecţie sanitară:
- câte 15 m din albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de
apă cadastrale (peste 5 km lungime) / lacurilor;
- câte 5 m din albia minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă
necadastrale (sub 5 km lungime);
Interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării de deşeuri,
dejecţii animaliere, rumeguş, pesticide şi îngrăşăminte pe malurile
cursurilor de apă şi refacerea cadrului natural. Se vor promova min.
2 campanii / an de salubrizare a malurilor cursurilor de apă.
Lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani.
Riscurile de contaminare a apei, fiind iminente, sunt necesare
verificări repetate şi periodice ale calităţii apelor atât de suprafaţă
cât şi freatice, şi modernizarea staţiei de epurare.
Demolarea clădirilor insalubre, ecologizarea zonei, realizarea de
străzi şi reţele tehnico-edilitare, şi parcelarea terenului pe bază de
PUZ.
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PROTEJAREA ZONELOR: CU VALOARE DE PATRIMONIU ŞI
PE BAZA NORMELOR SANITARE ÎN VIGOARE, FAŢĂ DE CONSTRUCŢII ŞI CULOARE TEHNICE,
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, ZONE POLUATE
DISFUNCŢIONALITĂŢI
PRIORITĂŢI
Lipsa reglementărilor în zonele construite
Elaborare PUZCP pt. reglementarea lucrărilor de intervenţie la
protejate
monumentele istorice (consolidare, restaurare, modernizare,
refuncţionalizare, punere în valoare / introducere în circuit public /
păstrare perspective).
Lipsa identificării exacte a perimetrelor
Acordarea de autorizaţii de construire în aceste zone, doar pe baza
zonelor cu vestigii arheologice
avizului de descărcare de sarcină istorică.
Distanţă neadecvată între terenurile MApN şi Raza minimă admisă în extravilan este de 2400 m. Pt. orice lucrări
restul construcţiilor limitrofe
de construcţii executate pe terenurile limitrofe acestora, se va
solicita avizul MApN, MI, SRI;
Lipsa zonei de protecţie sanitară aferentă
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 30 m, faţă de locuinţe;
spitalului de animale
Lipsa zonei de protecţie sanitară aferentă
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 500 m, faţă de locuinţe;
târgului de animale
Lipsa zonei de protecţie sanitară aferentă
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 40 m, faţă de locuinţe;
pieţei agroalimentare
Lipsa zonei de protecţie sanitară din jurul
Se vor respecta normele sanitare conf. Ordinului Ministerului
fermelor de animale
Sănătăţii nr. 536 / 1997 privind distanţele între locuinţe şi fermele
zootehnice (100 – 1000 m).
Lipsa zonelor de protecţie aferentă unităţilor
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de min. 50 m faţă de
industriale şi de depozitare
locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie sanitară între
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m, faţă de locuinţe;
unităţile de învăţământ / cultură / sănătate şi
locuinţe
Lipsa zonei de protecţie sanitară între
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 15 m, faţă de locuinţe;
unităţile comerciale / prestări servicii şi
locuinţe
Lipsa zonei de protecţie sanitară între
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 10 m, faţă de locuinţe;
parcare / groapă compost / platformă deşeuri
/ adăpost animale şi locuinţe
Lipsa bornelor pt. delimitarea zonelor de
Instituire zonă de protecţie sanitară cu regim sever pe o distanţă de
protecţie sanitară la conductele de aducţiune 10 m din ax, în fiecare parte şi 30 m faţă de orice sursă de poluare;
apă
Păstrarea şi menţinerea zonelor sanitare cu
Zonă de protecţie la o distanţă de 100 m în amonte de priză, 25 m
regim sever în jurul surselor de apă
în aval şi lateral de priză, respectiv 10 m faţă de staţia de pompare
şi 20 m faţă de rezervorul de apă;
Distanţă neadecvată între fosele septice şi
Distanţa minimă admisă este de 30 m;
fântâni
Lipsa zonei de protecţie sanitară pentru
Instituire zonă de protecţie sanitară la o distanţă de 300 m, faţă de
staţia de epurare
locuinţe;
Lipsa zonei de protecţie sanitară din jurul
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m faţă de locuinţe;
cimitirelor umane
Lipsa zonei de protecţie aferentă LEA,
Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA 400
staţiilor de transformare, antenei GSM / relee (pe o fâşie de 75 m), KV 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. 20 m de la incintă) şi a antenei GSM / relee
radio-TV. Nivelul admis de radiaţie al unei antene de telefonie
mobilă sau releu este cuprins între 4,5 şi 9 W/mp (Ordinul Ministrului
Sanatatii Publice nr. 1193 / 29.09.2006).
Se interzice trecerea LEA peste locuinţe.
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Lipsa zonei de protecţie aferentă conductelor
de transport gaz, SRM (cu risc de explozie)

Păstrarea şi menţinerea zonelor de protecţie
aferentă depozitului de deşeuri / staţiei de
sortare deşeuri
Lipsa zonei de protecţie aferentă autobazei
serviciilor de salubritate
Nevalorificarea energiei regenerabile

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de:
- 2000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia
râurilor aval;
- 1000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia
râurilor amonte;
- 250 m între conducta de transport gaz şi poligoane de tragere,
depozite de material exploziv, cariere;
- 20 m între conducta de transport gaz şi clădiri până la 3 etaje;
- 200 m între conducta de transport gaz şi clădiri peste 4 etaje;
- 30 m între conducta de transport gaz şi depzite GPL / staţii de
carburanţi / incinta SRM;
- 20 m între conducta de transport gaz şi posturile electrice de
transformare;
- 50 m între conducta de transport gaz şi autostradă / CF /
depozit gunoi;
- 22 m între conducta de transport gaz şi DN;
- 18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi;
- 6 m între conducta de transport gaz şi parcări, diguri, păduri;
Se va menţine o zonă de protecţie la o distanţă de 1000 m / 500 m,
faţă de locuinţe;
Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 200 m, faţă de locuinţe;
Se impune promovarea conceptului de energie regenerabilă pentru
micro-hidroenergie şi biomasă, în baza unor studii de fundamentare.
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2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Faza: Consultarea populaţiei chestionar
Nr.
crt.

Propuneri de dezvoltare

1
1a

Realizare locuinţe
individuale P+1 (precizaţi
unde)

1b

colective P+4 / P+10
(precizaţi unde)

2

Extinderea zonei centrale
spre …. (denumiţi zona sau
strada)
Realizare dotări:
administrative (birouri,
centru de consultanţă / de
afaceri)
învăţământ superior /
postliceal etc

3
3a

3b

3c

3d

sănătate şi asistenţă socială
(spital, azil de bătrâni, centru
de asistenţă socială)
cultură (teatru, cinematograf,
expoziţie, muzeu, bibliotecă,
sală de conferinţe)

3e

centre comerciale /
supermarketuri

3f

turism (hoteluri 3-4 stele),
sport

3g

alimentaţie publică (3-4
stele)

Opţiune
%
DA

Observaţii la răspuns DA
Zona / Strada
în ordine descrescătoare

@
95,7 Pricazului, Progresului,
fără precizări, Dealul Mic,
Zăvoi, conf. PUG,
Şumuştău, Crişan, Stadion
Mecanica, Târgului
66,7 Fără precizări, Târgului,
Pricazului, Dealul Mic,
Armatei, Şumuştău,
“MOL”, la blocuri
52,6 Fără precizări, Unirii,
Pricazului, Spital,
Căstăului, Geoagiu
89,7 Fără precizări, Centru, N.
Bălcescu, în spaţii
comerciale existente
82,1 Fără precizări, Centru,
Pricazului, Spitalul vechi,
la distanţă, postliceal
96,9 Fără precizări, Centru,
Micro II, Unirii, Spitalul
vechi, Dealul Mic
89,3 Fără precizări, Centru,
Reabilitare clădiri
existente, Piaţa Aurel
Vlaicu
69,2 Fără precizări, Stadion
Mecanica, General
Zăvoescu, zona industrială
85,2 Fără precizări, Centru,
General Zăvoescu,
M. Kogălniceanu, sport
78,3 Fără precizări, MOL
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4,3

33,3

47,4

10,3

17,9

3,1

10,7

30,8

14,8

21,7
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4

Realizare bază de agrement
(parcuri, divertisment, dotări
sportive)

5

Reabilitare zonă centrală –
spaţii comerciale cu
standard ridicat - lux
Extindere transport în
comun (cu microbuse) în
cartierele - străzile ...
precizaţi unde
Promovare circuit turistic
între Orăştie şi Cetăţile
dacice Costeşti / Băile
termale Geoagiu
Realizare pistă pentru
biciclişti, de-a lungul reţelei
majore de străzi (precizaţi
unde)

6

7

8

9

10

Realizare drum ocolitor
pentru traficul greu, la nord /
sud faţă de municipiu
(precizaţi unde)
Modernizare străzi,
intersecţii (precizaţi unde)

11

Realizarea de parcări
(precizaţi unde)

12

Modernizare reţea de apă,
canalizare, electrică, gaz,
telefonie, termoficare,
deşeuri menajere (precizaţi
unde)

100,0 Fără precizări, Şumuştău,
Parc, modernizare spaţii
existente, ANL, M.
Kogălniceanu, Armatei, N.
Titulescu, Pricazului, 9 Mai
88,0 Fără precizări, Unirii, N.
Bălcescu, “Casa Vulcan”
73,3 Fără precizări, GarăCentru-Arsenal Parc, N.
Titulescu-UMO
100,0 Fără precizări, Costeşti
(mocăniţa), Centru

0,0

12,0

26,7

0,0

91,4 Fără precizări,Horea,
Pricazului, Armatei, MOLChimica, Progresului,
Parc, Şumuştău,
Căstăului, centura Est
94,1 Fără precizări, centura Est,
Pricazului, Târgului-9 Mai,
centura Nord

8,6

100,0 Fără precizări, Micro II,
Pricazului, Horea,
Cojocarilor, Unirii, Zăvoi,
P. Maior, N. Titulescu,
Câmpul Nou, M. Viteazu,
A. Iancu, Dealul Mic, Piaţa
Europa, Piaţa La Berze,
intersecţia N. Bălcescu cu
O. Goga
100,0 la blocuri, fără precizări, A.
Iancu, Eroilor, Şumuştău,
Piaţa Grădiştei, Colegiul
Naţional Aurel Vlaicu
93,7 Fără precizări, Unirii,
Dealul Mic, Târgului,
Progresului, Horea, rampă
gunoi ecologică, A. Iancu,
Micro II

0,0
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13

Ce activităţi economice noi
credeţi că sunt fiabile ...

14

Extindere intravilan spre …
(menţionaţi zona,
localitatea)

89,5 Producţie (tricotaje,
încălţăminte,
medicamente, produse
alimentare, etc.), fără
precizări, servicii, turism,
agrement, IMM
93,3 Pricaz, fără precizări,
Şumuştău, Căstău, Zăvoi,
Geoagiu, Turdaş

Număr de voturi la zonele funcţionale de extinderi propuse pe planşă
ZONA DA
NU ZONA DA
NU ZONA DA
NU ZONA
01
14
1
02
12
2
03
14
0
04
05
14
0
06
14
0
07
13
1
08
09
13
1
10
14
0
11
14
0
12
13
13
1
14
14
0
15
13
0

10.5

6,7

DA
13
13
13

NU
1
1
1

În urma discuţiilor avute cu locuitorii oraşului ne-am putut forma o imagine mai
clară despre percepţiile şi reprezentările, dar şi opiniile şi comportamentele lor. Le
mulţumim tuturor pentru informaţiile furnizate.
Oraşul este un întreg, un tot. Prin urmare din fragmentele pe care le-am cules vom
încerca să recompunem spaţial oraşul astfel încât, dacă este posibil, să includem în
PUG aşteptările cetăţenilor.

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

245

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

2.13. REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ZONIFICARE
Autorizarea executării construcţiilor în intravilanul municipiului Orăştie se poate
face numai cu condiţia asigurării dotărilor tehnico-edilitare minime aferente. Acestea
sunt:
alimentarea cu energie electrică;
asigurarea unui punct de alimentare cu apă potabilă la o distanţă de maximum 200
m de obiectiv;
colectarea şi depozitarea în condiţii ecologice a apelor menajere reziduale şi a
deşeurilor;
Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în P.U.G. a
terenurilor libere rezervate pentru lucrări de utilitate publică. Acestea sunt:
căile de comunicaţie rutieră: deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor,
modernizarea intersecţiilor existente, precum şi lucrările de artă aferente (poduri,
ziduri de sprijin, etc.);
clădirile şi terenurile necesare dotărilor de: învăţământ, sănătate, cultură, sport,
turism, administraţie publică, financiar-bancare, culte, comerţ;
spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor de agrement;
zonele de protecţie sanitară a surselor şi rezervoarelor de apă,
terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare, respectiv zonele de
protecţie aferente culoarelor tehnice;
terenurile necesare protejării malurilor cursurilor de apă / lacurilor;
terenurile necesare pentru consolidarea şi stabilizarea versanţilor;
Se interzice amplasarea pe terenurile rezervate pentru lucrări de utilitate publică, a
altor funcţiuni decât cele prevăzute prin regulament.
Zone protejate în municipiul Orăştie:
În intravilanul localităţii municipiului Orăştie se stabilesc următoarele categorii de
terenuri cu valori naturale şi culturale care sunt protejate:
Zone naturale protejate (ZNP) propuse prin PUG:
Pădurile, parcurile;
Cursurile de apă cu albiile lor minore / lacurile;
Zone construite protejate (ZCP) – includ zonele de protecţie a monumentelor
istorice:
Zona de protecţie a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor de arhitectură
clasate, conform LMI 2010;
Zona de protecţie a siturilor arheologice neclasate.
Autorizarea amplasării de construcţii pe terenurile cu valori naturale şi / sau
construite protejate prin prezentul regulament este permisă după elaborarea de
PUZNP+RLU / PUZCP+RLU, respectiv descărcarea terenului de sarcină istorică.
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Terenurile din intravilan care nu pot fi utilizate pentru construcţii şi nu reprezintă
zone protejate, vor fi plantate, de preferinţă, cu specii forestiere şi vor fi întreţinute ca
spaţii verzi.

-

-

-

Zone de protecţie pe baza normelor sanitare:
surse de apă–captări (100 m amonte, 25 m lateral, 25 m în aval de sursă);
rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza = 20 m);
staţii de pompare (raza = 10 m);
conductă aducţiune apă (10 m din ax în ambele părţi, respectiv 30 m faţă de orice
sursă de poluare);
ape curgătoare / lacuri (câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri şi 15 m de
la nivelul mediu al oglinzii lacurilor);
staţie de epurare, faţă de locuinţe (raza = 500 m);
târg de animale / abator, faţă de locuinţe (raza = 500 m);
spital de animale, faţă de locuinţe (raza = 30 m);
ferme zootehnice, faţă de locuinţe (raza = min. 100 -1000 m);
autobaza serviciilor de salubritate, faţă de locuinţe (raza = 200 m);
cimitire umane, faţă de locuinţe (raza = 50 m);
piaţă agro-alimentară, faţă de locuinţe (raza = 40 m);
unităţi industriale şi de depozitare, faţă de locuinţe (raza = 50 m);
unităţi de învăţământ / cultură / sănătate, faţă de locuinţe (raza = 50 m);
unităţi comerciale / prestări servicii, faţă de locuinţe (raza = 15 m);
distanţele minime admise în cadrul gospodăriilor individuale, sunt:
fosă septică / fântână (30 m);
adăposturi pt. animale / locuinţă (10 m);
platforma pentru deşeuri menajere / locuinţă (10 m);
parcare / locuinţă (10 m);
groapă compost / locuinţă (10 m);
Zone de protecţie faţă de construcţii şi culoare tehnice:
linii electrice aeriene:
LEA 400 KV (pe o fâşie de 75 m);
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);
se interzice trecerea LEA peste locuinţe
staţii de transformare electrice faţă de locuinţe (min. 20 m de la incintă);
antena GSM faţă de locuinţe (Nivelul admis de radiaţie al unei antene de
telefonie mobilă sau releu este cuprins între 4,5 şi 9 W/mp – conf. Ordinului
Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 / 29.09.2006).
reţele de gaz:
2000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor aval;
1000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor amonte;
250 m între conducta de transport gaz şi poligoane de tragere, depozite de
material exploziv, cariere;
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20 m între conducta de transport gaz şi clădiri până la 3 etaje;
200 m între conducta de transport gaz şi clădiri peste 4 etaje;
30 m între conducta de transport gaz şi depzite GPL / staţii de carburanţi /
incinta SRM;
20 m între conducta de transport gaz şi posturile electrice de transformare;
50 m între conducta de transport gaz şi autostradă / CF / depozit gunoi;
22 m între conducta de transport gaz şi DN;
18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi;
6 m între conducta de transport gaz şi parcări, diguri, păduri;
căi de circulaţie:
50 m din ax variantă ocollitoare cu regim de autostradă, pe ambele părţi;
22 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
20 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi;
18 m din ax drum comunal, pe ambele părţi;
100 m din ecartament CF, în fiecare parte;
-

-

Zone cu interdicţie de construire în municipiul Orăştie:

-

-

-

-

Zone cu interdicţie totală de construire pe terenurile cu:
zone de siguranţă faţă de căile de comunicaţie:
13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi;
12 m din ax drum judeţean / drum ocolitor, pe ambele părţi;
10 m din ax drum comunal, pe ambele părţi;
20 m din ecartament cale ferată, pe ambele părţi;
culoare de protecţie faţă de:
LEA şi staţia de transformare;
SRM gaz, magistrala de transport gaz;
rezervoare de înmagazinare a apei potabile;
staţii de pompare / tratare a apei;
conducta de aducţiune a apei potabile;
depozite de carburanţi;
Zone cu interdicţie temporară de construire:
până la elaborarea expertizelor geotehnice, pe terenurile cu risc mediu şi mediumic de alunecări de teren primare;
până la efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri, întreţinerea celor existente,
decompactarea solului îndiguiri şi lucrări pedoameliorative), pe terenurile cu risc
mediu de inundabilitate prin ridicarea nivelului pânzei freatice;
până la regularizarea albiilor şi efectuarea de lucrări hidrotehnice, pe terenurile cu
risc de inundabilitate prin revărsarea apelor de suprafaţă;
până la elaborarea PUZNP, pentru zone naturale protejate (păduri, parcuri, cursuri
de apă, lacuri);
până la elaborarea PUZCP, cu avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Hunedoara, în zonele construite protejate;
până la descărcarea terenului de sarcină istorică, în zonele cu situri arheologice;
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-

până la obţinerea avizului MApN, MI, SRI, în zonele limitrofe unităţilor cu destinaţie
specială;
până la elaborarea PUZ / PUD – urilor, la toate suprafeţele cu funcţiuni / obiective
de utilitate publică propuse / la toate suprafeţele solicitate pentru introducere în
intravilan.
Zone şi subzone funcţionale propuse în municipiul Orăştie
Zona centrală protejată (ZCP)
ZCPA Subzona centrală protejată - A
ZCPB Subzona centrală protejată - B
Zona centrală (ZC)
ZC1 Subzona centrală mixtă existentă, max P+2
ZC2 Subzona centrală mixtă existentă, max P+4
ZC3 Subzona propusă pentru restructurare, max P+4
ZC4 Subzona instituţii şi servicii publice existente, max P+2
ZC5 Subzona parking propus, max P+4
Zona instituţii şi servicii publice (ISP)
ISP1 Subzona instituţii şi servicii de interes public existente, max P+2
ISP2 Subzona instituţii şi servicii de interes public propuse, max P+4:
sport
administrative, financiar-bancare, cultură, comerţ
turism
învăţământ, culte
sănătate, asist.soc.
ISP3 Subzona instituţii şi servicii de interes public propuse – Arsenal Park, max. P+2
Zona locuinţe şi funcţiuni complementare (LFC)
LFCm1 Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare
existente (P - P+2)
LFCm2 Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare
propuse pe teren plan (P - P+2)
LFCm3 Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare
propuse pe teren în pantă (P - P+2)
LFCM4 Subzona locuinţelor cu regim mediu de înălţime şi funcţiuni
complementare existente (P+4)
Zona mixtă
M1 Subzona mixtă existentă (LFCm1+ISP1)
M2 Subzona mixtă propusă (LFCm2+ISP2)
Zona unităţilor agricole (UA)
UA1 Subzona unităţilor agricole, existente
UA2 Subzona unităţilor agricole, propuse
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Zona unităţilor industriale şi de depozitare (UID)
UID1 Subzona unităţilor industriale şi de depozitare existente
UID2 Subzona unităţilor industriale şi de depozitare propuse
UID3 Subzona mixtă propusă (UID2+ISP2)
Zona spaţiilor verzi, perdele de protecţie (SV)
SV1 Subzona spaţii verzi publice existente – scuaruri, grădini, parcuri, aliniamente
SV2 Subzona perdele de protecţie şi pe malurile cursurilor de apă
SV3 Subzona spaţii verzi publice, agrement propuse
Zona de gospodărie comunală (GC)
GC1 Subzona cimitire existente
GC2 Subzona salubritate
Zona construcţiilor tehnico-edilitare (TE)
Zona căilor de comunicaţie şi a construcţiilor aferente (CC)
CC1 Subzona căi de comunicaţie rutieră, pietonală şi amenajări aferente
CC2 Subzona căi de comunicaţie feroviară şi amenajări aferente
Alte zone
A ape
DS destinaţie specială
TA terenuri agricole
P păduri
N neproductive
SA situri arheologice
Zona cu PUZ-uri / PUD-uri aprobate
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2.14. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Obiective de utilitate publică în municipiul Orăştie:
DOMENII
CATEGORIA DE INTERES
Naţional
Judeţean
Local
Administrative
x
x
x
Financiar bancare
x
Cultură
x
x
Învăţământ
x
Instituţii publice şi
Culte
x
servicii
Sănătate şi asist. socială
x
Sport
x
Turism
x
Alimentaţie publică
x
Comerţ, prestări servicii
x
CF 200
x
Gară
x
CF industrială
x
Drum naţional, poduri
x
Drum judeţean, poduri
x
Căi de comunicaţie Drum ocolitor, poduri
x
x
Autogară
x
Drum comunal,
x
străzi, parcări
Pietonale, piste biciclişti
x
LEA 400, 220, 110, 20
x
kV, staţie de transf.,
telefonie
Conductă aducţiune apă
x
Infrastructura
Reţea de distribuţie apă
x
majoră
Rezervoare apă
x
Staţia de epurare
x
Conductă de canalizare
x
Magistrale gaz metan
x
SRM gaz
x
Relee radio-TV,
x
antene GSM
Staţii de carburanţi
x
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DOMENII

Gospod. comunală

Sisteme de
protecţie a
mediului

Salvarea,
protejarea şi
punerea în valoare
a Monumentelor
istorice
Apărarea ţării,
ordinea publică şi
siguranţa
naţională

Cimitire umane
Depozit de deşeuri
Autobaza salubritate
Regularizări şi diguri de-a
lungul cursurilor de apă
Păduri
Spaţii verzi, de-a lungul
apelor curgătoare
Perdele de protecţie de-a
lungul căilor de
comunicaţie
Spaţii verzi de protecţie
versanţi
Monumente şi situri
arheologice
Monumente, ansambluri
şi situri de arhitectură
Situaţii de urgenţă
Poliţie
Unităţi MApN

CATEGORIA DE INTERES
Naţional
Judeţean
Local
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor
Proprietate publică
Terenuri proprietate publică de interes naţional:
Drum naţional;
Drum ocolitor în regim de autostradă;
Infrastructura căilor ferate, Gara;
Apele de suprafaţă cu albiile lor minore, cu bazine hidrografice, apele
subterane;
Lucrările de regularizare, digurile, apărările de maluri ale cursurilor de apă;
LEA 400 / 220 / 110 / 20 KV, staţiile de transformare, posturile de
transformare;
Magistralele / conductele de transport gaz; instalaţiile de captare şi staţiile de
gaz;
Pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de
cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi
terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice;
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-

Terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;
Unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale;
Releele radio-TV, antene GSM;
5 monumente de arhitectură (II-m-A) - vezi lista monumentelor istorice;
2 ansambluri de arhitectură (II-a-A) - vezi lista monumentelor istorice;
Bogăţiile subsolului;
Instituţiile publice - administrative: Judecătoria, Administraţia Finanţelor
Publice, Cartea Funciară;

Terenuri proprietate publică de interes judeţean:
Drumurile judeţene;
Drum ocolitor propus în estul localităţii;
Staţia de sortare a deşeurilor pentru Orăştie şi Munţii Orăştiei şi depozitul de
deşeuri actual care se va închide în anul 2015;
Terenuri proprietate publică de interes local:
Drumurile comunale, străzile, drumurile vicinale / forestiere;
Pieţele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement, sport, locuri de
joacă, spaţii verzi;
Instituţiile publice de interes local: primăria, biblioteca, casa de cultură,
muzeul, spitalul, dispensare umane, dispensarul veterinar, poliţia, remiza PSI,
liceele, grupul şcolar, şcolile, grădiniţele, târgul de animale, pieţele
agroalimentare, stadioanele, ştrandul, sălile de sport, autogara;
Magazii, grajduri, garaj auto;
Locuinţele sociale şi locuinţele ANL;
1 sit de arhitectură (II-s-B) - vezi lista monumentelor istorice;
17 ansambluri de arhitectură (II-a-B) - vezi lista monumentelor istorice;
19 monumente de arhitectură (II-m-B);
Situl arheologic de la Orăştie - punct X2 (Aşezarea neolitică şi Necropola
medievală);
Situl de la Orăştie - punct X8 (Aşezarea neolitică, Necropola hallstattiană şi
Necropola medievală);
Necropola medievală de la Orăştie - str. Popa Şapcă, str. Petru Maior;
Statuile şi monumentele de artă plastică;
Cimitirele;
Depozitul de deşeuri urbane;
Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare a
apei şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile
aferente;
Lacuri, bălţi;
Păşuni, fâneţe;
Terenurile cu destinaţie forestieră;

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

253

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Proprietate privată
Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice:
Construcţii, clădiri: locuinţe, birouri, biserici, magazine, ateliere, bănci
comerciale, baruri, restaurante, hoteluri, staţii de carburanţi, unităţi agrozootehnice, unităţi industriale, depozite;
Accese carosabile, pietonale;
Păşuni, fâneţe, terenuri arabile, vii / livezi.
Păduri;
Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea
realizării noilor obiective de utilitate publică:
Terenuri aflate în domeniul privat al persoanelor fizice şi juridice, ce se
intenţionează a fi trecute în domeniul public:
terenurile necesare drumurilor ocolitoare propuse, supralărgirii drumurilor /
străzilor existente în vederea modernizării;
terenuri necesare construirii de străzi noi;
terenuri necesare construirii de poduri / pasarele / intersecţii la nivel cu sens
giratoriu sau denivelate;
terenurile necesare pentru CF 200 cu viteză de 250 km/h;
terenurile pentru lucrări hidroedilitare de combatere a inundaţiilor;
terenuri necesare echipării tehnico-edilitare;
terenuri necesare pentru spaţii verzi şi perdele de protecţie.
Terenuri aflate în domeniul public al statului, ce se intenţionează a fi trecute în
domeniul public al municipiului:
drumuri forestiere (vezi anexa 3).
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3.

CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prognoza evoluţiei formei oraşului:
Analizarea tendinţelor de continuare a unor fenomene evidente de extindere a
intravilanului prin:
realizarea unor cartiere sau cvartale de locuinţe principale, secundare sau de
vacanţă începute sau reglementate prin PUZ-uri şi PUD-uri;
extinderea unor ansambluri prin diversificarea tiparelor de urbanizare;
cuantificarea rapoartelor cerere/ofertă, îndeosebi pentru locuire;
înglobarea unor noi zone de centralitate în zonele de extindere;
relaţionarea formei fizice a oraşului cu elemente structurale de referinţă: artere
majore, arii ocupate de industrii, arii verzi compacte.
Schema de dezvoltare propusă a structurii urbane:
Atribuirea, pe cât posibil, a caracterului de „oraş verde” prin reorganizarea şi
amplificarea spaţiilor verzi:
organizarea spaţiilor verzi private relaţionat cu utilizarea în scopurile unui turism
privat de tip pensiuni;
asanarea malurilor apelor curgătoare;
plantări diversificate în parcuri;
crearea de spaţii verzi deschise între blocuri;
promovarea şi realizarea zonelor plantate de protecţie a versanţilor, infrastructurii
tehnico-edilitare, a malurilor, traseelor pietonnale de promenadă;
Oprirea fenomenelor naturale de degradare prin: analiza riscurilor, îndiguiri parţiale
şi regularizări de maluri, ranforsări de versanţi cu pericol de alunecări de teren,
realizarea de spaţii plantate de protecţie, descurajarea defrişărilor.
Dezvoltarea unor zone de agrement/turism cultural: conceperea unor trasee
turistice şi de agrement pe direcţia nord-sud.
Identificarea zonelor şi cartierelor care necesită reabilitare urbană
Majoritatea zonelor cu ţesut „tradiţional” (locuinţe pe lot cu sau fără alte funcţiuni
înglobate) necesită regenerare prin restaurarea clădirilor clasate ca monumente şi a
clădirilor cu valoare „ambientală”.
Asanarea ţesuturilor tradiţionale presupune, în măsura derulării unor operaţiuni
regeneratoare:
transformarea unor gospodării în pensiuni;
transformarea unor spaţii private de tip curte, grădină, gang, în spaţii publice sau
semi-publice pentru mici ateliere de manufactură-artizanat, mică producţie
tradiţională;
demolarea unor construcţii parazitare;
reabilitarea pavajelor şi a spaţiilor verzi din incinte;
amenajări de accese, grupări de spaţii pentru parcări.
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Amenajarea unor spaţii şi/sau trasee pietonale presupune omogenizarea
funcţională a parterelor comerciale pentru tipul de comerţ „de lux” şi a alimentaţiei
publice de tipul unor localuri mici (cafenele, ceainării, baruri, cofetării – patiserii,
restaurante mici, hanuri, etc.).
Reabilitarea în zona protejată presupune:
semnalizări ale construcţiilor clasate ca monumente istorice;
un iluminat adecvat pentru punerea în valoare a unor trasee, a unor caracteristici
volumetrice şi stilistice;
regulament pentru utilizarea strictă a finisajelor ca materiale, texturi şi culori,
precum şi reclame discrete ca formă;
toaletarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de aliniament;
reabilitarea sau refacerea împrejmuirilor.
Se va urmări punerea în evidenţă a reperelor urbane prin reabilitarea construcţiilor
cu caracter de simbol.
Conversia funcţională
În funcţie de starea fizică şi de valoarea funcţională şi ambientală a unor
construcţii, în zonele industriale se va urmări:
demolarea unor construcţii parazitare (anexe pentru infrastructuri, spaţii de
depozitare);
reabilitarea unor hale cu volumetrie şi arhitectură valoroasă, inclusiv prin păstrarea
exclusivă a „carcaselor” construcţiilor şi înglobarea unor elemente constructive noi
în scopul refuncţionalizării;
Prelungiri pavilionare ale unor hale funcţionale cu mici magazine pentru
comercializarea unor produse specifice.
Implantări de supermarket-uri pentru a nu afecta centrul istoric şi micul comerţ de
lux (mall-uri) în spaţiile eliberate după asanare sau chiar dezafectate din ariile
industriale.

-

-

Planificări de tip PUZ în vederea urbanizării de noi suprafeţe:
Planificarea PUZ-urilor pentru extinderea, reorganizarea şi reconversia fucţională a
zonei industriale din centrul municipiului;
Dezvoltare strictă în limitele propuse ale intravilanului, bine reglementată şi cu
evitarea derogărilor (se acceptă numai cazuri bine fundamentate, cu respectarea
prevederilor legale);
Realizarea PUZ-urilor pentru zonele de extindere.

Planificări de tip PUZ în vederea restructurării zonelor cheie din interiorul
oraşului:
Este obligatorie realizarea PUZ zonă construită protejată pe aria pre-delimitată în
PUG; la nivelul PUZ este posibilă ajustarea perimetrului zonal şi este necesară
efectuarea unor studii de fundamentare pe criterii istorice, morfologice, funcţionale,
estetice, gândindu-se posibile reorganizări sau refuncţionalizări şi reglementări
adecvate cu caracter strict (inclusiv indicaţii de materiale, culori, iluminat, mobilier
urban, signalectică, plantări, accesorii);
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-

-

-

Realizarea unor zone de centralitate (situate în zonele de extindere) pentru
echilibrarea dezvoltării orăşeneşti impune întocmirea unui PUZ cu pronunţat
caracter de instrument de dezvoltare (prevederea unor obiective şi/sau servicii
dimensionate în funcţie de analize de marketing şi dezbătute în grupuri focus de
consultare a populaţiei);
PUZ-urile de lotizări pentru locuinţe individuale principale sau secundare şi case de
vacanţă vor fi revizuite, după caz, pentru a se asigura accese bine dimensionate
pentru locatari, vizitatori şi servicii de urgenţă, locuri de parcare, zone protejate
pentru toate utilităţile şi pentru a se asigura construibilitatea pe terenurile alocate;
Prin PUZ-urile noilor zone de locuit este recomandabilă organizarea unor mici
centre care să asigure amplasarea grupată a unor servicii strict necesare bunei
funcţionări (comerţ alimentar şi nealimentar, creşe, grădiniţe – dacă necesarul de
astfel de dotări nu este asigurat prin servicii private).
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ANEXA 1
Necesarul de terenuri pentru diverse funcţiuni:
Tip dotare
Destinaţia
Teren necesar
Unitatea de măsura
Învăţământ
Grădiniţă
22 mp / copil
25 copii / grupă
Şcoală primară şi
20 mp / elev
gimnazială
30 elevi / clasă
Sală sport
120 mp / 1.000 loc.
Sănătate
Dispensar
5 mp / consultaţie
7,5 consult./ an / loc
Cabinet stomatologic
20 mp / 1.000 loc.
Farmacie
100 mp / 1.000 loc.
Comerţ
Alimentar
180 mp / 1.000 loc.
Nealimentar
250 mp / 1.000 loc.
Prestări servicii
180 mp / 1.000 loc.
Alimentaţie publică
180 mp / 1.000 loc.
Piaţă alimentară
60 mp / 1.000 loc.
Cultură
Club,
40 locuri / 1.000 loc
Cinematograf
Bibliotecă
3 locuri / 1.000 vol.
Sport
Bază sportivă
0,6 ha / 1.000 loc.
Bazin înot
5 mp x pop. / 100
Administraţie
Poştă şi telefoane
50 mp / 1.000 loc.
Poliţie şi PSI
50 mp / 1.000 loc.
Financiar – bancare
50 mp / 1.000 loc.
Turism
Hotel, Vilă, Pensiune etc
Culte
Biserici
0,25 mp / loc.
Industrie
Industrie / depozitare
Gospodărie
Cimitir
0,5 ha / 1.000 loc.
comunală
Platformă gospodărească
2 mp / locuinţă
Locuri de
0 – 3 ani
150 mp
joacă
3 – 6 ani
0,2 mp / loc.
6 – 10 ani
0,4 mp / loc.
peste 10 ani
0,7 mp / loc.
Spaţii verzi
Parc / scuar
15 mp / loc.
Străzi
100 mp / autoturism
Parcări publice
50 locuri / 1.000 loc
Destinaţie
Adăposturi de protecţie
1 mp / loc.
specială
civilă
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POT
%
25

20

40

40

50
40

35
25
60
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ANEXA 4
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORĂŞTIE
Conform cu Hotărârea Consiliului Local Orăştie nr. 127 din 1999
Drumuri comunale
Descriere
Drum comunal 48 Orăştie – Romos
Km 0+000 - 2+000
Drum comunal 42 Orăştie – Gelmar
Km 0+000 – 3+000

Lăţime
carosabil
6,00 m

Lăţime
platformă
8,00 m

Îmbrăcăminte
piatră abnormă şi balast

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1968

6,00 m

8,00 m

beton asfaltic

1972

Străzi
Descriere

Str. Horea
Str. Crişan
Str. Cloşca
Str. Petru Maior
Str. Popa Şapcă
Str. Cojocarilor
Str. Plantelor
Str. Ilarie Chendi
Str. Muzicanţilor
Str. Tudor Vladimirescu
Str. Fundătură
Str . Vânătorilor
Str. Gheorghe Doja
Str. 9 Mai
Str. Nicolae Titulescu
Str. Mihai Viteazu
Str. Câmpul Nou

Lungime
km
1,2370
0,7000
0,4260
1,0045
0,4450
0,1370
0,3210
0,7295
0,1817
0,1520
0,7692
0,0900
0,3740
0,0350
0,1710
0,7120
0,7803
0,1790
0,3847

Carosabil
Lăţime
m
6,00
5,00
8,50
6,00
6,10
5,00
6,10
7,00
5,40
5,00
7,80
4,00
6,30
6,40
6,00
6,00
6,20
6,30
6,20

Îmbrăcăminte
balast
balast
balast
balast
piatră cubică
balast
balast
piatră cubică
balast
balast
piatră cubică
balast
balast
piatră cubică
piatră cubică
balast
beton
balast
balast
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Îmbrăcăminte

Anul construcţiei /
dării în folosinţă

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

1938
1938
1939
1941
1941

1,50
1,50
1,30
1,60
1,50
1,20

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
balast
asfalt

1948
1938
1954
1955
1958
1954
1959
1957
1951

1,40
1,20
1,40

asfalt
asfalt
asfalt

1987
1969
1969

Lungime
km
2,1060
1,0400
2,0090
1,1640

Trotuar
Lăţime
m
1,70
1,10
1,10
1,50

0,6420
1,3370
1,5384
0,2960
0,2895
0,4370
1,5606
0,2920
0,7694
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Descriere

Str. Libertăţii
Str. Progresului
Str. A. I. Cuza
Str. M. Kogălniceanu
Str. C. D. Gherea
Str. A. D. Prodan
Str. Morii
Str. Arcului
Str. Pandurilor
Str. Oituz
Str. 1 Mai
Str. Erou Ovidiu Munteanu
Str. Dealu Mic
Str. Decebal
Str. Dacilor

Str. Dominic Stanca
Str. Dr. Aurel Vlad
Str. Stadionului
Str. Viitorului
Str. George Enescu
Str. General Zărnescu

Carosabil
Lungime
km
1,5820
0,2160
0,8115
0,5780
0,9230
0,1265
0,4000
0,2700
0,4900
0,2570
0,2085
0,1645
0,3140
0,1280
1,2108
0,8863
1,1840
0,2015
0,2880
0,3450
0,0580
0,0760
0,1460
0,9920
0,2970
0,1480
0,2250
0,1715
0,1285
0,1090

Lăţime
m
7,20
5,80
5,80
6,20
6,10
7,00
7,00
8,00
6,70
5,40
7,80
6,50
6,50
8,10
8,10
6,70
6,20
6,50
6,50
6,00
6,00
6,00
4,60
4,60
7,00
6,00
5,50
5,50
5,00
5,40

Anul construcţiei /
dării în folosinţă

Trotuar
Îmbrăcăminte
piatră cubică
piatră cubică
balast
balast
balast
balast
piatră cubică
balast
balast
balast
balast
beton
balast
beton
balast
balast
piatră cubică
piatră cubică
balast
piatră cubică
beton
balast
balast
beton
asfalt
beton
beton
asfalt
balast
asfalt
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Lungime
km
3,1640
0,3780

Lăţime
m
1,30
1,80

Îmbrăcăminte
asfalt
asfalt

1951
1951

0,2580
0,4200

1,20
1,50

asfalt
asfalt

1952
1952
1952

0,2700
0,0720
0,1610
0,3290

1,50
1,80
1,60
1,55

beton
asfalt
asfalt
asfalt

1947
1955
1939
1940
1942

1,7756

1,40

asfalt

1938

2,2500
0,8330

1,50
1,60

asfalt
asfalt

1938
1949
1939

0,9580

1,30

balast

1940

0,9420

1,40

beton

1993

0,5940
0,1640
0,6610

1,70
1,60
1,30

beton
asfalt
asfalt

1959
1997
1981

0,1090

1,40

asfalt

1970
1997
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Descriere

Carosabil
Lăţime
m
5,80
5,80
5,50
5,60
7,00
4,60
5,50
5,50
5,80
6,50
6,00
7,50
6,00
6,50
7,00
7,30
4,30
4,30
6,00
8,20
6,60
7,40
5,20
3,20
4,80
5,80
6,00
6,00
6,20

Îmbrăcăminte

Str. Mureşului

Lungime
km
1,2110
0,6290
0,5585
0,7624
0,1860
0,0640
0,7180
0,2490
0,2160
0,1660
0,2100
0,3300
0,1560
0,1500
0,3030
0,3360
0,1240
0,0460
0,1140
0,0890
0,3600
0,3036
0,0320
0,7280
0,1200
0,1060
1,2652
9,1380
9,8452

Piaţa Victoriei

0,6100

7,00

asfalt

Str. Gării
Str. Aleea Moţilor
Str. Târgului
P-ţa Aurel Vlaicu
Str. Viilor
Str. Gheorghe Bariţiu
Str. I. B. Deleanu
Str. Victor Babeş
Str. Andrei Şaguna
Str. George Coşbuc
Str. Primăverii
Str. Luminii
Str. Cetăţii
Str. Nicolae Iorga
Str. Mihai Eminescu
Str. Octavian Goga
Str. Avram Iancu
Str. Dealul Bemilor
Str. Luncii
Str. Pricazului

Anul construcţiei /
dării în folosinţă

Trotuar

asfalt
beton
balast
balast
asfalt
beton
beton
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
balast
beton
asfalt
beton
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
beton
asfalt
beton
beton
asfalt
asfalt
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Lungime
km
1,2110

Lăţime
m
1,20

Îmbrăcăminte
asfalt

1968

1,1170
0,3720
0,0640
1,6180

1,20
2,60
1,10
1,60

asfalt
asfalt
beton
beton

1979
1979
1996

0,4320
0,3320
0,4200
0,4200
0,6120

1,50
1,00
1,20
1,20
1,60

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

1999
1999
1979
1999
1999

0,6060
0,6720
0,1700

1,70
1,80
1,00

asfalt
asfalt
beton

1987
1999
1985

0,2280
0,1780
0,7210
0,6072
-

1,70
1,60
1,70
2,10
-

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
-

1999
1999
1999
1999
1964

-

-

-

1981

7,2024
2,1023
4,2184
1,7892
0,6480
0,3060

1,80
1,70
1,70
1,70
2,00
4,00

asfalt
beton
asfalt
beton
asfalt
asfalt

1984

1993

1985
1964
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Descriere

Str. Nicolae Bălcescu
Str. I.Creangă
Str. Grădiştei
Str. Căstăului
Str. Gheorghe Lazăr
Str. Armatei
B-dul Eroilor
Str. Unirii
Str. Dr. Ioan Mihu
Str. ing. Nicolae Văideanu
Str. Dr. Stelian Ivaşcu
Drumuri vicinale

Carosabil
Lungime
km
0,4860
0,1520
0,3740
1,3500
0,3740
0,6740
0,5600
3,2000
0,7400

Lăţime
m
7,00
6,50
7,00
6,00
7,00
7,00
14,00
7,00
6,00

Anul construcţiei /
dării în folosinţă

Trotuar
Îmbrăcăminte
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
beton asfaltic
balast

Lungime
km
0,9720
0,2040
0,6800
1,9600
0,5400
0,5800
1,1200
2,8000
-

Lăţime
m
2,20
2,10
2,00
1,50
2,00
1,50
4,00
2,00
--

Îmbrăcăminte
beton asfaltic
beton asfaltic
balast stabiliz.
asfalt
beton asfaltic
beton
beton asfaltic
beton asfaltic

1992
1993
1996
1972
1974
1964
1978
1964
1999

Poduri, podeţe
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Pod
Podeţ
Pod
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ

Descriere amplasament

Lungime

Lăţime

Structura

Îmbrăcăminte

Str. Gh. Bariţiu – Str. Beriului
Str. Horea – Str. Beriului
Str. Beriului – Str. Cloşca
Str. Cloşca
Str. Viilor – Str. Crişan
Str. Viilor – Str. Cloşca
Str. Victor Babeş – Str. Căstăului
Str. Grădiştei – Str. Popa Şapcă
Str. Gh. Lazăr – Str. Plantelor
Str. A. D. Prodan – Str. Gh. Doja
Str. 9 Mai – Str. Gh. D. Gherea
Str. Primăverii – Str. Gh. D. Gherea
Str. O. Goga – Str. Luminii
Str. O. Goga – Str. Luminii
Str. Gh. Lazăr – front Lic. Aurel Vlaicu
Str. I. Creangă – Str. Gh. Lazăr
Str. I.Creangă - Str. Gh. Lazăr

7,23 m
23,95 m
4,20 m
5,70 m
8m
5,95 m
26 m
25,4 m
26 m
27,80 m
32,25 m
6,75 m
12,06 m
5,66 m
7m
12,80 m
6m

9,66 m
1,20 m
8,40 m
1,15 m
0,7 m
1,16 m
8m
1,04 m
11,90 m
1,30 m
1.30 m
9,50 m
11,01 m
2,96 m
3,35 m
9,60 m
3,10 m

beton armat
metal
beton armat
metal
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
metal
metal
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat

asfalt
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asfalt
asfalt
asfalt

asfalt
asfalt

asfalt

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1960
1965
1975
1968
1997
1965
1958
1975
1962
1970
1967
1965
1997
1998
1991
1968
1980
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Descriere amplasament

Lungime

Lăţime

Structura

Îmbrăcăminte

Pod
Podeţ
Pod
Pod
Podeţ
Pod

Str. Plantelor - Str. D.Bemilor
Str. Fundăturii
Str.9 Mai - C.A.P.
Str. 9 Mai - Str. Libertăţii
Str. Unirii - Stadion Mecanica
Str. Unirii - Str. Gării

6m
22,20 m
29,40 m
33,70 m
76,00 m
16,30 m

10,20 m
1m
10,55 m
10,50 m
2,2 m
11 m

asfalt

Pod
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Podeţ
Pod
Podeţ
Podeţ
Podeţ

Str. Unirii - Str. Gării
Str.Luncii
Str.Luncii
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
Str.Erou Ovidiu N. Muntean
Str.Pandurilor - Str. Oituz
Str. Unirii – DN 7
Str. Unirii – DN 7
Parc Municipal Orăştie
Parc Municipal Orăştie

69,80 m
10,60 m
4,25 m
5m
5,40 m
5,90 m
4,15 m
14,75 m
4,65 m
6,50 m
14,50 m

11 m
11 m
1m
4,10 m
4,10 m
3,90 m
6,20 m
11,70 m
2,20 m
4,70 m
3,30 m

beton armat
metal
beton armat
beton armat
metal
metal+beton
armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat
beton armat

asfalt
asfalt

asfalt
asfalt

asfalt

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1969
1994
1959
1988
1978
1932
1997
1974
1983
1968
1996
1975
1995
1960
1968
1969
1972

Sisteme de alimentare cu apă
Denumire
Baraj captare Zăvoi
Casă barajist
Zonă protecţie
Captare apă baraj Râuşor
Conductă legătură baraj Râuşor
Pod acces baraj Râuşor
Captare apă baraj Râuşor - Dispecerat
Staţie de tratare a apei

Caracteristici
Extravilan, 0,85 km sud de oraş, suprafaţa terenului aferent 500 mp
Structură din zidărie de cărămidă, suprafaţa construită 20 mp
Suprafaţa 0,35 ha
Captare apă, capacitate 120 l/s, suprafaţa terenului aferent 192 mp,
înălţimea 5 m
Conductă OL 400 mm, lungime 35 m
Structură beton armat, suprafaţa 51 mp
Structură zid de cărămidă, suprafaţa construită 118,7 mp
Dealul Mic, rezervoare 2 buc. X 100 mc, decantor radial Dn = 25 m, Bazin
amestec = 15 mp, Depozit sulfat = 84 mp, Suprafaţa terenului 210 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1952
1952
1952
1998
1998
1998
1998
1980
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Denumire
Conductă aducţiune
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă

Caracteristici
Sibişel - Orăştie, lungimea 13,6 km, Dn 500-400 mm, Conductă din OL şi
azbociment
Str. V. Alecsandri, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 140 m
Str. Aradului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 250 m
Str. Armatei, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 580 m
Str. V.Babeş, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 275 m
Str. Gh. Bariţiu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 245 m
Str. N. Bălcescu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 320 m,
ţeavă OL 80 mm, cu lungime de 150 m
Str. Căstăului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 999 m
Str. Câmpul Nou, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 190 m
Str. Ilarie Chendi, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 150 m
Str. Cloşca, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 500 m
Str. Cojocarilor, ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 275 m, ţeavă OL 100
mm , cu lungime de 75 m
Str. G. Coşbuc, ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 300 m,
ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 100 m
Str. I. Creangă, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 125 m
Str. Crişan, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 510 m,
ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 235 m
Str. A.I. Cuza, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 295 m
Str. Dacilor, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 350 m
Str. Dealul Mic, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 680 m
Str. Decebal, ţeavă OL 400 mm, cu lungime de 480 m
Str. I.B. Deleanu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 170 m
Str. Gh. Doja, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 355 m
Str. M. Eminescu, ţeavă OL 125 mm, cu lungime de 100 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 100 m
Str. G. Enescu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 120 m
Str. Eroilor, ţeavă OL 350 mm, cu lungime de 520 m,
ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 615 m,
ţeavă OL 150 mm, cu lungime de 200 m

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1980
1983
1983
1979
1979
1979
1973
1995
1984
1983
1987
1984
1985
1993
1975
1999
1978
1984
1983
1997
1989
1983
1979
1984
1961
1999
1987
1981
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Denumire
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă

Caracteristici
Str. Fundăturii, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 90 m
Str. Gării, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 625 m
Str. C.D. Gherea, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 1220 m
Str. O. Goga, ţeavă OL 125 mm, cu lungime de355 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 135 m
Str. Grădiştei, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 300 m
Str. A. Iancu, ţeavă OL 125 mm, cu lungime de 100 m,
ţeavă OL 150 mm, cu lungime de 200 m
Str. N. Iorga, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 110 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 110 m
Str. M. Kogălniceanu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 630 m
Str. Gh. Lazăr, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 335 m
Str. Libertăţii, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 505 m,
ţeavă OL 250 mm, cu lungime de 505 m
Str. 1 Mai, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 890 m,
ţeavă OL 250 mm , cu lungime de 115 m
Str. 9 Mai, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 440 m,
ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 105 m
Str. P. Maior, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 810 m,
ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 185 m
Str. Erou Moraru, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 260 m
Str. Morii, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 400 m
Str. Erou Munteanu N. Ovidiu, ţeavă OL 100 mm, cu lung. 724 m
Str. Mureşului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 1675 m,
ţeavă OL 150 mm, cu lungime de 1990 m
Str. Muzicanţilor, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 140 m
Str. Oituz, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 465 m
Str. Pandurilor, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 203 m
Str. Plantelor, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 1070 m
Str. Pricazului, ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 1550 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 680 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 870 m

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1987
1979
1985
1961
1998
1986
1975
1961
1998
1983
1979
1982
1986
1986
1987
1987
1984
1986
1986
1979
1984
1982
1985
1978
1985
1986
1984
1979
1981
1985
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Denumire
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă

Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă
Reţea distribuţie apă

Caracteristici
Str. Primăverii, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 625 m
Str. Acad. D. Prodan, ţeavă OL 100 mm, cu lung. de 270 m
Str. Progresului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 210 m
Str. L. Rebreanu, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 125 m
Str. D. Stanca, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 530 m
Str. Stadionului, ţeavă OL 80 mm, cu lungime de 145 m
Str. A. Şaguna, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 400 m,
ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 400 m
Str. P.Şapcă, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 455 m
Str. Târgului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 250 m
Str. N. Titulescu, ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 770 m
Str. Unirii, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 1365 m,
ţeavă OL 250 mm, cu lungime de 525 m,
ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 250 m
Str. Vânătorilor, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 275 m
Piaţa Victoriei, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 375 m
Str. Viilor, ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 290 m,
ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 500 m
Str. Viitorului, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 160 m
Str. Aurel Vlad, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 280 m
Str. T. Vladimirescu, ţeavă OL 100 mm, cu lung. de 765 m
Str. A. Vlaicu, ţeavă OL 200 mm, cu lungime de 100 m,
ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 100 m
Str. M. Viteazul, ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 100 m
Str. Gen. Zărnescu, ţeavă OL 100 mm, cu lung. de 100 m
Str. Horea, ţeavă OL 300 mm, cu lungime de 200 m,
ţeavă OL 100 mm, cu lungime de 620 m

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1975
1985
1981
1985
1979
1973
1973
1998
1985
1986
1997
1981

1986
1985
1985
1983
1987
1979
1982
1961
1983
1983
1976
1985

Branşamente apă

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL
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Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate
Denumire
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare

Caracteristici
Str. Arcului, canalizare menajeră.tub beton 300 mm, lungime 250 m
Str. Armatei, canalizare pluvială, rigolă beton, lungime 560 m
Str. V. Babeş, canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 260 m
Str. Gh. Bariţiu, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 230 m
Str. N. Bălcescu, canalizare menaj., tub beton 300 mm, lung. 402 m
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lung. 406 m
Str. Căstăului, rigolă beton, lungime 980 m
Str. Câmpul nou, canalizare menaj, tub beton 500 mm, lung. 240 m
Str. Cetăţii, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lung. 185 m,
canalizare pluvială, tub beton 800 mm, lungime 193 m
Str. G. Coşbuc, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 400 m
Str. I. Creangă, canalizare menaj., tub beton 400 mm, lungime 105 m
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lungime 120 m
Str. A.I.Cuza, canalizare menaj., tub beton 300 mm, lungime 280 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 290 m
Str. Dacilor, canalizare menajeră, tub beton 400 mm, lungime 380 m
Str. Dealul Mic, rigolă din beton, lungime 850 m
Str. Decebal, canalizare menaj., tub beton 400 mm, lungime 475 m
Str. I.B.Deleanu, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung.150 m
Str. M. Eminescu, canalizare menaj., tub beton 300 mm, lung. 100 m
Str. G. Enescu, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 150 m
Str. Eroilor, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lung. 1215 m,
canalizare pluvială, tub beton 500 mm, lungime 1280 m
Str. C.D.Gherea, canalizare menaj., tub beton 250 mm, lung. 1285 m
Str. O. Goga, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 395 m,
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lungime 135 m
Str. Grădiştei, tub beton 300 mm, lungime 345 m
Str. A. Iancu, canalizare menajeră, tub beton 400 mm, lung. 200 m
Str. N. Iorga, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 104 m,
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lungime 110 m
Str.Kogălniceanu, canalizare menaj., tub beton 300 mm, lung. 620 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 130 m
Str. Gh. Lazăr, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lung. 300 m

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1979
1985
1980
1993
1982
1985
1982
1983
1979
1985
1975 / 1999
1978
1981
1998
1989
1982
1980
1961
1979
1982
1982
1980
1982
1982
1984
1997
1983
1982
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Denumire
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Reţea canalizare
Staţie de epurare

Caracteristici
Str. Libertăţii, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lung. 1480 m
Str. 1 Mai, canalizare menajeră, tub beton 750 mm, lungime 950 m
Str. Erou Moraru, canalizare menaj., tub beton 400 mm, lung. 250 m,
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lungime 290 m
Str. Morii, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lungime 400 m
Str. Mureşul, canalizare menajeră, tub beton 400 mm, lung. 1680 m,
canalizare pluvială, tub beton 600 mm, lungime 1850 m
Str. Oituz, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lungime 465 m
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 200 m
Str.Pricazului, canaliz. menaj, tub beton 300–500 mm, lung 2345 m,
canalizare pluvială, tub beton 500-750 mm, lungime 2435 m
Str. Primăverii, canalizare mixtă 1000 mm, lungime 615 m
Str. A.D.Prodan, canalizare menaj., tub beton 500 mm, lung. 195 m
Str. Progresului, canalizare menaj., tub beton 500 mm, lung. 195 m
Str. L. Rebreanu, canalizare menaj., tub beton 300 mm, lung. 115 m
Str. Dominic Stanca, canaliz. menaj., tub beton 300 mm, lung. 525 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 495 m
Str. Stadionului, canalizare menaj., tub beton 250 mm, lung. 85 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 115 m
Str. A. Şaguna, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 385 m
Str. Tîrgului, rigolă din beton, lungime 285 m
Str. N.Titulescu, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 770 m
Str. Unirii, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lungime 1365 m
Str. P-ţa Victoriei, canalizare menaj., tub beton 400 mm, lung. 350 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 315 m
Str. Viilor, canalizare menajeră, tub beton 250 mm, lungime 584 m,
canalizare pluvială, tub beton 400 mm, lungime 675 m
Str. Viitorului, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 185 m
Str. A. Vlaicu, canalizare menajeră, tub beton 500 mm, lung. 200 m,
canalizare pluvială, tub beton 800 mm, lungime 195 m
Str. General Zănescu, canalizare menajeră, tub beton 300 mm, lung. 100 m
Se compune din grătar, deznisipator, decantor longitudinal, staţie de
pompare, bazin aerare, bazin stabilizare; platformă nămol, clădire
administrativă, instalaţie tehnologică, teren aferent 3663 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1979
1983
1985
1982
1985
1987
1987
1986
1987
1982
1983
1981
1979
1979
1997
1985
1979
1983
1987
1983
1984
1986
1982
1984
1984
1981

Branşamente canal
ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

270

Experiment proiect s.r.l.
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut.nr. J12 / 4907 / 1992, CIF: RO 2894535

Sisteme de alimentare cu energie termică
Denumire
Centrală termică nr. 1 (C.T. 1)
Centrală termică nr. 2 (C.T. 2)
Centrală termică nr. 3 (C.T. 3)
Centrală termică nr. 4 (C.T. 4)
Centrală termică nr. 4 (C.T. 4)
Centrală termică nr. 5 (C.T. 5)
Centrală termică nr. 6 (C.T. 6)
Punct Termic Mecanica

Caracteristici
Str. Pricazului, construcţie din cărămidă, suprafaţa terenului 406 mp
Str. Pricazului, construcţie din cărămidă, suprafaţa terenului 198 mp
Str. A. Iancu, construcţie din cărămidă, suprafaţa terenului 250 mp
Str. Mureşului, construcţie din cărămidă, suprafaţa terenului 400 mp
Clădire staţie dedurizare
Str. Stadionului, construcţie din beton+bca, supraf. terenului 280 mp
Str. Pricazului, construcţie din beton+bca, suprafaţa terenului 187 mp
Str. N. Titulescu – zona preuzinala, suprafaţa 143 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1965
1971
1975
1975
1982
1982
1983
1973

Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public
Denumire
Piaţa agroalimentară Grădiştei
Hală agroindustrială acoperită
Clădire administrativă
Clădire administrativă
Piaţă agroalimetară Micro II
Baze desfacere produse
Clădire administrativă
Piaţă agroalimentară Micro I
Târg animale
Clădire basculă
Casă de vamă
Casă de vamă

Caracteristici
Str. Grădiştei între S.C. "Favior" S.A., case particulare, Parohia
Evanghelică, suprafaţa totală a terenului 9540 mp
Str. Grădiştei, construcţie din cărămidă, tâmplărie metalică, suprafaţa
construită 1300 mp
Str. Grădiştei, construcţie din cărămidă, suprafaţa construită 1200 mp
Str. Grădiştei, construcţie din cărămidă, suprafaţa construită 160 mp
Str. Mureşului, Micro II, lângă DN 7, suprafaţa terenului 504 mp
Str. Mureşului, Micro I, construcţie bca, suprafaţa construită 18,4 mp
Str. Mureşului, Micro II, construcţie din bca, supraf. constr. 92,3 mp
Str. Pricazului, Micro I, lângă stadion “Dacia”, teren aferent 5600 mp
Str. Târgului, suprafaţă 40 mp, teren aferent 38200 mp
Str. Târgului, construcţie din cărămidă, suprafaţa construită 18,36 mp
Str. Târgului, construcţie din cărămidă, suprafaţa construită 81 mp
Str. Târgului, construcţie din b.c.a. parter, suprafaţa construită 18 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1969
1987
1969
1975
1991
1992
1996
1990
1965
1969
1969
1969
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Sisteme de transport public in comun
Denumire
Autogara cu peroanele aferente
Statie de autobuz cu statie de calatori
Statie de autobuz cu statie de calatori
Statie de autobuz cu statie de calatori
Statia de autobuz cu statie de calatori
Statia de autobuz cu statie de calatori
Statia de autobuz cu statie de calatori
Statie de autobuz cu statie de calatori
Statie de autobuz
Statie de autobuz
Statie de autobuz
Statie de autobuz

Caracteristici
Str. Gradistei nr.1, cladire din zidarie caramida,
suprafaţa construita 125 mp, 10 peroane, suprafaţa 300 mp
Str. Armatei, Complex Palia, suprafaţa 51 mp,
statie calatori din elemente met.+policarbonat, suprafaţa 6 mp
Str.Unirii, Micro II–Biserica, supraf. 55 mp,
statie calatori din elemente met.+sticla+policarbonat, supraf. 7,5 mp
Str. Unirii, Farmacie Micro II, suprafaţa 55 mp,
statie calatori din elemente met.+policarbonat, suprafaţa 7,5 mp
Str. Garii, Sargetia Forest, suprafaţa 35 mp,
statie calatori din zidarie de caramida+tabla, suprafaţa 12 mp
Str. Garii, Gara, suprafaţa 40 mp,
statie calatori, suprafaţa 6,5 mp
Str. Unirii – Abator, suprafaţa 45 mp,
statie calatori din zidarie caramida, suprafaţa 18 mp
Str. Unirii – Praizic, suprafaţa 18 mp,
statia calatori din zidarie caramida+tabla, suprafaţa 10 mp
Zona Spital, str. Pricazului, suprafaţa 55 mp
Fata bl. A, B-dul Eroilor, suprafaţa 36 mp
Str. Unirii, DN 7 km 361+400, complex Riviera, suprafaţa 40 mp
Str. Unirii, Praizic, DN 7 km 362 + 200, suprafaţa 28 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă

1999

Spaţii verzi / agrement
Denumire
Parcul municipal Orăştie
Zonă de agrement “Şumuştău”, din care:
Lac Şumuştău
Cabană Şumuştău
Împrejmuire din lemn şi plasă de sârmă
Clădire administrativă (anexe)
Zonă de agrement “Băltuţe”

Caracteristici
Str. Armatei, lângă DN 7, suprafaţa terenului 178.200 mp
Extravilan, la 500 m N de oraş, suprafaţa terenului 37600 mp
Extravilan, la 500 m N de oraş, suprafaţa 15400 mp
Extravilan, la 500 m N de oraş, construcţie din lemn, P+1,
suprafaţa construită 200 mp
Extravilan, la 500 m N de oraş, lungime 1060 ml
Extravilan, la 500 m N de oraş, construcţie din cărămidă,
suprafaţa construită 100 mp
Str. Târgului, între stadion “Mecanica” şi râu,
3 lacuri în suprafaţă totală de 5,82 ha, total teren aferent 13,75 ha

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1880
1880
1975
1975
1975
1992
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Denumire
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zonă verde
Zona verde
Zona verde
Zona verde
Zonă verde

Caracteristici
Str. N.Titulescu – Suprafaţa 737,25 mp
Str. Avram Iancu – Suprafaţa 3314,8 mp
Str. Grădiştei – Suprafaţa 96 mp
Str. V.Babeş – Suprafaţa 162 mp
Str. Gh. Bariţiu – Suprafaţa 240 mp
Str. Aurel Vlaicu – Suprafaţa 192,5 mp
Str. Gh. Lazăr – Suprafaţa 510 mp
Str. N.Bălcescu – Suprafaţa 235,2 mp
Str. Pricazului – Suprafaţa 84.444 mp
Piaţa Victoriei – Suprafaţa 4168,45 mp
Bulevardul Eroilor – Suprafaţa 3865 mp
Str. Armatei – Suprafaţa 4166,75 mp
Str. Unirii – Suprafaţa 3861 mp
Str. T. Vladimirescu – Suprafaţa 970,5 mp
Str. Gen. Zănescu– Suprafaţa 154,70 mp
Str. Gării – Suprafaţa 1453,2 mp
Str. Primăverii – Suprafaţa 450 mp
Str. Crişan – Suprafaţa 924 mp
Str. Libertăţii – Suprafaţa 3796,8 mp
Str. Dacilor – Suprafaţa 690 mp
Str. Dominic Stanca – Suprafaţa 120 mp
Str. Plantelor – Suprafaţa 792 mp
Str. Cojocarilor – Suprafaţa 97 mp
B-dul Eroilor bl. C1 – C2 – suprafaţa 180 mp
Str. Andrei Saguna – suprafaţa 100 mp
Str. George Cosbuc – suprafaţa 120 mp
Str. Mureşului – Suprafaţa 14494,15 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1996
1978
1978
1979
1988
1996
1986
1998
1984
1964
1987
1974
1962
1958
1998
1968
1987
1938
1951
1940
1993
1938
1948
1987
2000
1999
1985
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Garaje / parcări
Denumire
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Teren concesionat pentru garaje
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare

Caracteristici
Zona Spital – suprafaţa 399 mp
Zona Pricazului bl. 60 – suprafaţa 521 mp
Zona Pricazului bl. 26 – suprafaţa 252 mp
Zona Pricazului bl.56 – suprafaţa 315 mp
Zona Pricazului bl. 34 – suprafaţa 105 mp
Zona Pricazului bl. 32 – suprafaţa 126 mp
Zona Pricazului bl. 50 – suprafaţa 462 mp
Zona B-dul Eroilor bl. A – suprafaţa 405 mp
Zona CT 6 Spital – suprafaţa 207 mp
Zona str. N. Balcescu bl. 53 – suprafaţa 460
Zona B-dul Eroilor bl. E - suprafaţa 357 mp
Zona str. Unirii bl. 5 – suprafaţa 576 mp
Zona str. N. Titulescu – suprafaţa 342 mp
Zona str.Muresului – zona Cimitir – suprafaţa 1008 mp
Zona str. Pricazului bl. 72 – suprafaţa 189 mp
Zona str. Pricazului bl. 76,78 – suprafaţa 410 mp
Str. Pricazului, bloc 32, suprafaţa 144 mp , beton
Str. Pricazului, bloc 32, suprafaţa 216 mp , beton
Str. Pricazului, bloc 33 –spate, suprafaţa 580 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 32, suprafaţa 135 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 57 – faţă, suprafaţa 288 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 62, suprafaţa 620 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 55, suprafaţa 248 mp, beton
Str. Pricazului, lateral bloc 124, suprafaţa 324 mp, balast
Str. Pricazului, bloc 73, suprafaţa 202,5 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 76, suprafaţa 441 mp, beton
Bulevardul Eroilor, spate bloc A, suprafaţa 144 mp, beton
Bulevardul Eroilor, bloc B, suprafaţa 210 mp, pavele
B-dul Eroilor bl. C1 – C2, suprafaţa 145 mp, asfalt
Str. Armatei - * Miorita *, suprafaţa 750 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 23, suprafaţa 144 mp, beton
Str. Mureşului, bloc 19, suprafaţa 225 mp, beton
Str. Mureşului, bloc 9, suprafaţa 576 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 15, suprafaţa 175 mp, asfalt

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1993
1996
1991
1996
1993
1992
1995
1991
1996
1996
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1987
1999
1987
1976
1985
1985
1985
1985
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Denumire

Caracteristici
Str. Mureşului, bloc 6, suprafaţa 101,25 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 4, suprafaţa 288 mp, balast
Str. Mureşului, bloc 1, suprafaţa 216 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 9, suprafaţa 330 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 10, suprafaţa 441 mp, beton
Piaţa Victoriei, suprafaţa 480 mp, asfalt
Str. Gh. Lazar, fata Vidra, suprafaţa 2038 mp, balast
Str. Gh. Lazar, fata Colegiul Aurel Vlaicu, suprafaţa 571 mp, balast
Str. N. Titulescu – P1 IMO, suprafaţa 2500 mp, beton
Str. N. Titulescu – P2 IMO, suprafaţa 1480 mp, beton
Str. Unirii, adiacent DN7, fata Complex Riviera, Domino Service, suprafaţa
1200 mp, balast
Str. Pricazului, fata Spital Municipal, suprafaţa 1600 mp, beton
Str. Luncii, faţă poartă ISCIP, suprafaţa 266,34 mp, beton

Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare
Parcare

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1985
1985
1985
1985
1985
1964
1996
2001
1975
1975
1992
1985
1995

Terenuri de joacă / sport
Denumire
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Teren de joacă
Stadion "Dacia"
Stadion "Mecanica"

Caracteristici
Str. Mureşului, bloc 13, suprafaţa 2808 mp, balast
Str. Mureşului, bloc 1, suprafaţa 247 mp, balast
Str. Mureşului, bloc 9, suprafaţa 384 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 16, suprafaţa 518 mp, asfalt
Str. Mureşului, bloc 23, suprafaţa 416 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 73, suprafaţa 1125 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 57, suprafaţa 540 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 68, suprafaţa 600 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 37, suprafaţa 57 mp, beton
Str. Pricazului, bloc 26, suprafaţa 172,5 mp, balast
Str. Pricazului, bloc 10, suprafaţa 220 mp, balast
Bulevardul Eroilor, bloc 38, suprafaţa 287,5 mp, beton
Bulevardul Eroilor, spate bloc 53, suprafaţa 319 mp, beton
Bulevardul Eroilor, spate bloc A, suprafaţa 90 mp, beton
Parcul Municipal Orăştie, suprafaţa 1200 mp
Str. Eroilor, teren aferent 18.700 mp
Str. Târgului, teren aferent 20.000 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1987
1987
1987
1962
1960
1970
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Gospodărie comunală
Denumire
Cişmea apă
Cişmea apă
W.C. public
W.C. public
W.C. public
W.C. public
Semafoare (4)
Cimitirul Nou

Caracteristici
Str. Armatei - Parcul Municipal, suprafaţa 0,64 mp
Piaţa Victoriei - lateral Catedrala Ortodoxă, suprafaţa 0,64 mp
Piaţa Victoriei - lateral Catedrala Ortodoxă, suprafaţa teren 48 mp
Str. Pricazului - Piaţa Micro I, suprafaţa teren 26 mp
Str. Grădiştei - Piaţa agroalimentară, suprafaţa teren 46 mp
Str. Mureşului - Piaţa Micro II, suprafaţa teren 6,4 mp
Bulevardul Eroilor - str. Pricazului, suprafaţa teren 1355 mp
Str. Mureşului, lângă şosea centură, suprafaţa teren 40.000 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1999
1997
1991
1999
1998
1997
1998
1991

Instituţii publice de interes local
Denumire
Sediul S.C. Activitatea Goscom SA şi a
Consiliului local Orăştie
Clădire corp C; str. Armatei nr. 17
Garaj autor şi magazie
Depozit carburanţi
Centrală termică
Magazie
Sala şedinţe Astra
Clădire sediu Gardieni Publici + garaje
Clădire arhiva Primăriei
Biblioteca municipală Orăştie

Caracteristici
P-ta Victoriei nr. 19
Construcţie în regim P+1 din cărămidă, Suprafaţa construită 298 mp,
Suprafaţa desfăşurată 596 mp, Teren aferent 442,18 mp,
Vecinătăţi: Casa de Cultura, magazii
Construcţie în regim parter, zidărie din cărămidă
Suprafaţa construită 60,84 mp
Construcţie în regim parter, zidărie din cărămidă
Suprafaţa construită 105,7 mp
Construcţie din cărămidă
Suprafaţa construită 3,50 mp
Construcţie din cărămidă
Suprafaţa construită 135 mp
Construcţie în regim parter, zidărie din cărămidă
Suprafaţa construită 32,45 mp
Construcţie în regim parter,
Suprafaţa construită 480 mp
Construcţie din b.c.a. în regim parter,
Suprafaţa construită 113,95 mp
str. O. Goga nr. 4, Construcţie S+P+1, din cărămidă,
Suprafaţa construită 88 mp, vecinătăţi: S.C. Panitex, Olar H.
Piaţa Victoriei nr.1, Construcţie din cărămidă, regim S+P+1,
Suprafaţa construită 145,4 mp, vecinătăţi: Zdrenghea, Fagu, Bozeşan

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1950

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1983
1950
1950
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Denumire
Casa de cultură
Şcoala Generală nr. 1
Corp principal
Sală gimnastică, ateliere
Clădire atelier şcoală
Clădire
Clădire
Clădire şcoală clasele I-IV, corp 1 (SAM)
Clădire şcoală clasele I-IV, corp 2
Clădire administrativă
Clădire şcoală, clasele I-IV (Pod)
Clădire şcoală, clasele I-IV (Gară)
Şcoala generală nr. 2 Orăştie - corp A
Şcoala generală nr. 2 Orăştie - corp B
Clădire Grădiniţa nr. 1
Clădire Grădiniţa nr. 2
Clădire Grădiniţa nr. 3

Caracteristici
Piaţa Victoriei nr.20, Construcţie din cărămidă, regim S+P+1,
Supraf. construită 1143 mp, vecinătăţi: S.C. Activitatea Goscom S.A.
str. Luminii nr. 10, Construcţie cadre în regim P+2, 24 săli de clasă,
Suprafaţa construită 27,41 mp, Suprafaţa teren 15847 mp
str. Luminii nr. 10, Construcţie cadre în regim P+1,
Suprafaţa construită 603 mp
str. Luminii nr.10, Construcţie cărămidă în regim parter,
Supraf. constr. 192 mp
str. D. Gherea nr. 1, Construcţie cărămidă în regim parter,
Supraf. constr. 769 mp
str. D. Gherea nr.1, Construcţie cărămidă portantă, în regim parter,
Supraf. constr. 212 mp
str. A. Şaguna, Construcţie cărămidă în regim parter,
Supraf. constr. 253 mp, Suprafaţa teren 2743,5 mp
str. A. Şaguna, Construcţie cărămidă în regim parter,
Supraf. constr. 519 mp
str. A. Şaguna, Construcţie cărămidă în regim parter,
Suprafaţa construită 16 mp
str. Luminii nr. 1, Construcţie cărămidă în regim parter,
Supraf. constr. 411 mp
str. Unirii nr. 76, Construcţie cărămidă portantă,
Supraf constr 143,75 mp, Suprafaţa teren 2040 mp
str. Eroilor nr. 23A, Construcţie cărămidă portantă, P+2, 17 săli de
clasă, Suprafaţa construită 1040 mp, Suprafaţa teren 6341 mp
Piaţa Victoriei nr. 8, Construcţie cărămidă portantă, P+1,
Suprafaţa construită 367 mp, Suprafaţa teren 581 mp
str. Viilor nr. 10, Construcţie cărămidă, în regim parter,
Suprafaţa construită 600 mp, Suprafaţa teren 918 mp
str. Luminii nr. 8, Construcţie din cărămidă portantă, P+1,
Suprafaţa construită 300 mp, Suprafaţa curte 1209 mp
Vecinătăţi: Liceul teoretic "Aurel Vlaicu", Şcoala Gen. nr. 1, Udilă I.
str. Erou Muntean Nicolae Ovidiu nr. 14, Construcţie din cărămidă, în
regim parter, Suprafaţa construită 265 mp, Suprafaţa teren 565 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1950
1983
1984
1989
1902
1902
1900
1900
1969
1902
1968
1977
1982
1968
1950

1968
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Denumire
Clădire Grădiniţa nr. 4
Clădire Grădiniţa cu program prelungit nr. 1
Clădire Grădiniţa cu program prelungit nr. 2
(I.C.O.)
Clădire Grădiniţa cu program normal nr. 5
(U.M.O.)
Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăştie
Clădire liceu
Atelier şcoală + sală de gimnastică
Corp internat
Cantină
Garaj auto
Chioşc alimentar şi magazie
Casa administratorului
Casa poartă
Grupul Şcolar de Chimie Industrială
Clădire corp A
Clădire corp B
Clădire cămin
Cantina
Sala gimnastică
Centrală termică

Caracteristici
str. Pricazului, Construcţie din cadre, P+1,
Suprafaţa construită 414 mp, Suprafaţa teren 1614 mp
str. Luncii, Construcţie din cărămidă,
Suprafaţa teren 1208 mp
str. Pricazului, Construcţie din cărămidă, P+1,
Suprafaţa construită 403,56 mp, Suprafaţa teren 1444 mp
str. O. Goga nr. 8, Construcţie din cărămidă, în regim parter, Suprafaţa
construită 384,5 mp, Suprafaţa teren 853 mp,
Vecinătăţi: Boldor I., Giurgiu
str. Gh. Lazăr, nr. 8, construcţie din cărămidă, regim S+P+2, Suprafaţa
construită 1681,24 mp,
Vecinătăţi: Grădiniţa cu program normal nr. 2, Ocolul Silvic, S.C.
FARES S.A.(ştrand), Dom I, Ruscu P, Avram I, Ruscu P.
construcţie din cadre din b.a., regim P+2 etaje,
Supraf. constr. 719,17 mp
construcţie din ba, regim P+3, capacitate 312 locuri,
Suprafaţa construită 599,51 mp,
construcţie din cadre din ba, regim P+1, 600 locuri;
Suprafaţa construită 419,24 mp
construcţie din cărămidă, suprafaţa 8,38 mp
construcţie din cărămidă, suprafaţa 22,65 mp
construcţie din cărămidă, în regim parter, supraf. construită 75,07 mp
Construcţie din bca, suprafaţa 19,00 mp
str. O. Goga 25, Construcţie cărămidă S+P+1,
Suprafaţa construită 1435,88 mp, suprafaţa teren 8690 mp
Vecini: Casa de ajutor reciproc, Parohia Reformată
Vecinătăţi: Jorza C-tin, Picu I., Davidesc V., Brinzei, Ulican, Ciumaş
construcţie cadre in regim P+3, Suprafaţa construită 521,65 mp
construcţie cadre in regim P+4, 304 locuri,
Suprafaţa construită 587,54 mp
construcţie prefabricată, în regim parter, supraf. construită 563,65 mp
clădire parter, suprafaţa construită 611,08 mp
construcţie parter, suprafaţa construită 110,18 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1978
1972
1993
1915

1919

1984
1984
1984
1962
1960
1965
1980
1961

1986
1983
1981
1986
1978
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Denumire
Spitalul Municipal Orăştie
Clădire creşă spital
Clădire policlinică nouă
Clădire spital
Cabină poartă
Centrală termică
Clădire spital
Clădire fiziologie
Corp anexă magazie centrală
Punct termic
Policlinica veche
Clădire
Magazia centrală
Grajd pentru cai
Cocină adăpost pentru porci
Grup sanitar

Caracteristici
str. Pricazului, construcţie cărămidă P+1,
Suprafaţa construită 341 mp, suprafaţa terenului 2600 mp
str. Pricazului, nr.16, construcţie cadre beton P+3E,
Suprafaţa construită 364 mp, suprafaţa terenului 9753 mp
str. Pricazului, nr. 16, construcţie cadre beton S+Pr+4. 250 paturi,
Suprafaţa construită 2014 mp
str. Pricazului, nr.16, construcţie bca, parter, supraf. construită 60 mp
str. Pricazului, nr. 16, construcţie cadre beton, zidărie portantă bca în
regim parter, suprafaţa construită 430 mp
str. N.Bălcescu, nr. 16, construcţie zidărie portantă cărămidă S+P+2,
Suprafaţa construită 849 mp, suprafaţa teren 2377 mp
str. N. Bălcescu, nr. 16, construcţie zidărie portantă cărămidă, parter,
Suprafaţa construită 264 mp
str. N. Bălcescu, nr. 16, construcţie zidărie portantă cărămidă, parter,
Suprafaţa construită 182 mp
str. N. Bălcescu, nr. 16, construcţie din cărămidă portantă,
Suprafaţa construită 146 mp
str. N. Bălcescu, nr. 18, construcţie din cărămidă portantă S+P+1,
Suprafaţa construită 516 mp, suprafaţa teren 638 mp,
Vecini: Bianu, Coop Viaţă Nouă
str. Plantelor, nr. 2, construcţie zidărie cărămidă S+P,
Suprafaţa construită 240 mp, suprafaţa teren 704 mp
str. Plantelor, nr. 2, construcţie zidărie portantă cărămidă, parter,
Suprafaţa construită 241 mp
str. Plantelor, nr. 2, construcţie cărămidă, suprafaţa construită 76 mp
str. Plantelor, nr. 2, construcţie cărămidă, suprafaţa construită 25 mp
str. Plantelor, nr. 2, construcţie cărămidă, suprafaţa construită 7 mp

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Anul construcţiei /
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Locuinţe sociale
Denumire
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială
Locuinţă socială

Caracteristici
Str. Pricazului bl. 42, ap. 76, etaj III, suprafaţa 32,37 mp
Str. Muresului bl. 3, ap. 56, etaj III, suprafaţa 37,98 mp
Str. Muresului bl.2, ap.20, etaj IV, suprafaţa 44,40 mp
Str.Pricazului bl. 42, ap.50, etaj I, suprafaţa 32,37 mp
Str. Pricazului bl. 54, ap.4, etaj I, suprafaţa 45,52 mp
Str. Muresului bl. 3, ap. 37, etaj IV, suprafaţa 37,98 mp
Str. Muresului bl. 3, ap. 32, etaj III, suprafaţa 37,98 mp
Str.Pricazului bl. 42, ap. 45, etaj I, suprafaţa 32,37 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1972
1977
1976
1972
1976
1977
1977
1972

Statui şi monumente
Denumire
Statuie "Nicolae Olahus"
Statuie "Decebal"
Statuie "Aurel Vlaicu"
Statuie "Aurel Vlaicu"
Troiţă
Troiţă
Monument istoric "Cetatea Orăştiei"
Monument "Palia"
Monumentul "Izvorul de aur al Dacilor"

Caracteristici
Piaţa Victoriei, bust Nicolae Olahus, suprafaţa terenului 69,7 mp
Piaţa Victoriei, bust Decebal, suprafaţa terenului 73,1 mp
Piaţa Victoriei, bust Aurel Vlaicu, suprafaţa terenului 73,1 mp
Str. Gh. Lazăr, în faţa liceului "Aurel Vlaicu", bust Aurel Vlaicu,
suprafaţa terenului 2,304 mp
Piaţa Victoriei, lângă Catedrala Ortodoxă
Str. Unirii, lângă Biserica Ortodoxă
Str. N. Bălcescu - Piaţa "Aurel Vlaicu" - str. Cetăţii, zid din piatră cu
teren aferent 546 mp
Piaţa Victoriei, monument cu fântână arteziană, suprafaţa 309,4 mp
Str. Unirii, în faţa blocului 53, suprafaţa 72 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1998
1978
1976
1972
1994
1995
Sec.
XIV-XV
1987
1999

Sisteme de salubrizare si gestionare a deseurilor
Denumire
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere

Caracteristici
Str. Armatei bl. A, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Pricazului bl. 30, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Pricazului CT 6, platformă betonată, suprafaţa 24 mp
Str. Pricazului bl. 124, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Pricazului bl. 75, platformă betonată, suprafaţa 8 mp
Str. Pricazului bl. 36, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
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Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1980
1980
1980
1980
1980
1980
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Denumire
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Punct de colectare a deseurilor menajere
Depozitul de deşeuri urbane

Caracteristici
Str. Pricazului bl. 38, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Pricazului bl. 50, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Muresului bl. 19, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. Muresului – Cimitir, platformă betonată, suprafaţa 24 mp
Farmacie Micro II, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Str. N. Balcescu bl. 53, platformă betonată, suprafaţa 8 mp
CT 5 B-dul Eroilor, platformă betonată, suprafaţa 8 mp
Str. Avram Iancu, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Zona Muzeu, str. Aurel Vlaicu, platformă betonată, suprafaţa 8 mp
Zona Sargetia Forest, str. Garii, platformă betonată, suprafaţa 8 mp
Str. N. Titulescu, zona Mecanica, platformă betonată, suprafaţa 16 mp
Rampă deşeuri din păşunea Dl. Bemilor, suprafaţă teren 54837 mp

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1978
1990
1985
1986
1969

Bălţile, iazurile şi heleşteele comunale
Denumire

Caracteristici
Km 0 baraj Zăvoi – km 6,5 str. Erou Muntean N. Ovidiu
Lungime 6,5 km, lăţime 5 m, suprafaţa terenului aferent 32500 mp

Iazul Morii (Canal)

Anul construcţiei /
dării în folosinţă
1937

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ÎN INTRAVILAN MUNICIPIUL ORĂŞTIE
Conf. HGR 1705/2006, anexele 1, 3, 9 şi 11
Adresă

Denumire
Unitatea Militară 0812
Clădire sediu
Clădire sediu ORSA
Magazie
Clădire sediu AFP
Clădire Judecătorie
Cartea Funciară

Str. Armatei nr. 16
Str. Luncii nr. 7
str. Plantelor
Str. Luncii
Str. Armatei nr. 21
Str. Gh. Bariţiu nr. 10
Str. G. Coşbuc nr. 10

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

Observaţii

116 mp
incintă
172,72 mp
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DRUMURI FORESTIERE CE SE VOR TRANSFERA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI,
ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORĂŞTIE
Conform Anexă la H.C.L. nr. 83 / 2010
Direcţia
Silvică

Ocolul
Silvic

Denumire
drum
forestier

Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara

Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu
Geoagiu

Vl. Cetăţi - Lazuri
Vl. lui Pătru
Cucuiş liziera
Naia
Vl. Rea

Amplasament
U.P.
u.a.
II Sibişel
II Sibişel
II Sibişel
II Sibişel
II Sibişel

ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ORĂŞTIE - MEMORIU GENERAL

177D1
178D1
176D1
140D1
138D1

Lungime
-km-

Suprafaţa
ocupată
de drum

2,7
1,6
1
4,2
1,6

0,9
0,6
0,5
2,5
0,8

Unitatea
administrativ
teritorială la care se
transferă
Municipiul Orăştie
Municipiul Orăştie
Municipiul Orăştie
Municipiul Orăştie
Municipiul Orăştie
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