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1 Capitolul I.   Introducere 

1.1 Efectele - Restructurării Industriei Miniere 

Abordarea reconstrucției social-economice a acestor zone miniere din perspectiva politicilor 

guvernamentale de dezvoltare regionala si locala si politicilor de dezvoltare a Uniunii Europene 

Aderarea și integrarea României in Uniunea Europeana a determinat un amplu proces de 

restructurare, privatizare eficientizare și reconversie a economiei romanești, proces ce se afla încă în 

desfășurare. 

Sectorul minier nu a fost ocolit de acest fenomen. Comuna Aghireșu a reprezentat si reprezintă 

una din comunitățile județului Cluj, care a fost puternic ancorată in activități miniere și de carieră vechi 

de peste un secol, ea aflând-se in momentul de fată într-un proces de modernizare a respectivei 

activități dar și de reconversie economică. 

Comuna Aghireșu este o comunitate dependentă ca economie locală într-o măsură importantă 

de activitatea minieră și de carieră . 

Procesul in sine de restructurare a industriei miniere, prin închiderea sau renunțarea la unele 

exploatări miniere, a început încă din anul 1991 dar, masivele disponibilizări si închiderea a zeci de 

unități miniere mari consumatoare de resurse financiare si materiale precum și complexe de exploatări 

de carieră  s-au declanșat începând cu anul 1997, la presiunea organismelor financiare internaționale 

și odată cu scăderea cererii acestor produse pe piața internă.  

Acest proces nu a inclus de la început si o componenta de stopare a declinului economic în 

aceste zone miniere, de identificare si  de susținere a unor alternative economice viabile prin programe 

finanțate de guvern. 

Efectele imediate ale acestui proces de restructurare a activității miniere și de carieră  valabile 

si pentru zona Aghireșu, au fost : 

 explozia șomajului in această zonă ; 

 scăderea puterii de cumpărare a populației si implicit scăderea nivelului de trai ; 
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 decuplarea parțială a acestei zone de la viața economică si socială a    județului Cluj și 

a regiunii de Nord – Vest ; 

 apariția simptomelor sărăciei ; 

 migrarea unei părți a populației, exclusiv cea activa  si mai ales cei tineri, spre 

municipiul Cluj și țări din spațiul european; 

 scăderea veniturilor la bugetul local ; 

 scăderea calității vieții oamenilor din acesta zonă. 

 degradarea infrastructurii existente datorita lipsei resurselor asigurate pană la un 

moment dat de unitățile miniere ; 

Zona Aghireșu a resimțit din plin acest  șoc deoarece 72 % din populația activă a comunității a 

lucrat in sectorul minier si de cariera (aproximativ 3.000 de angajați), pe raza comunei existând si in 

momentul de fată mai multe activități cu acest profil.  

Procesul de restructurare al industriei miniere a condus la o depreciere drastica a vieții 

economice si sociale a comunei. 

Lipsa de politici si strategii de dezvoltare în momentul declanșării procesului de restructurare, 

a făcut ca și comuna Aghireșu să intre într-un proces de regres economic. 

Înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) în 1997 și 

cuprinderea comunei Aghireșu în zona de activitate a acestei instituții, a însemnat un prim pas privind 

o abordare instituționalizată a problematicii zonelor miniere, o intervenție organizată si planificată, un 

sprijin financiar direcționat, care să finanțeze masuri socio-economice de diminuare a impactului social 

și apoi de reconstrucție a acestor zone miniere.  

Deși nevoile comunei Aghireșu au fost identificate si structurate cel puțin pe următoarele 

direcții :  

 susținerea unor activități pentru crearea locurilor de munca in zonele miniere;

 reconversia profesionala a forței de munca si acordarea de sprijin pentru intrarea pe piața muncii 

a membrilor familiilor minierilor ;
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 susținerea activităților de dezvoltare comunitara ;

 creșterea capitalului social si a gradului de coeziune sociala si economica ;

 crearea unor structuri care sa susțină dezvoltarea locala si sa conducă la creșterea capacitații  

comunităților si a factorilor implicați in acest proces ;

 sprijin pentru administrațiile locale din aceste zone, in activitățile privind scrierea de  proiecte  si 

identificarea unor surse de finanțare ,

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere din diverse motive de organizare precum si 

de contractare a masurilor pe care le-a implementat in proiectul pilot, nu și-a concentrat atenția 

spre comunitatea minieră Aghireșu. Prin urmare in perioada 2000 – 2004 situația economica și 

socială din comuna Aghireșu deși a cunoscut o ușoară redresare, aceasta nu s-a datorat 

implementării masurilor socio - economice promovate de Agenția Națională pentru Dezvoltarea 

Zonelor Miniere. 

În momentul de față comunitatea miniera Aghireșu, cea mai mare de acest profil din Județul Cluj  

este selectată in zona de operare a celui de-al doilea proiect al A.N.D.Z.M. și anume Regenerarea 

socio-economica a zonelor miniere, inclusiv pentru subcomponenta Infrastructură Municipală. 

O corelare a acestui Proiect cu potențialul local , cu o strategie de dezvoltare  locala și cu 

strategia de dezvoltare regionala, va putea conduce la rezultate mai bune in  procesul de dezvoltare al 

comunei Aghireșu pentru următoarea perioada de timp. 

            Elaborarea acestei strategii in baza conceptelor de dezvoltare locala si dezvoltare regională, a 

unei planificări multianuale , pornind de la identificarea nevoilor locale prin consultare comunitară si 

de la sursele de finanțare posibile, poate da un orizont real si concret procesului de dezvoltare locala. 

De asemenea strategia de dezvoltare locală a comunității Aghireșu va putea constitui baza si totodată 

premisa accesării fondurilor europene, având in vedere faptul că respectivele finanțări pot fi 

fructificate doar ca urmare a identificării de către comunitate a priorităților. 
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1.2 Procesul de dezvoltare regională 

Ca ansamblu de politici si strategii ale autoritatilor publice  centrale si locale, elaborate in 

scopul imbunatatirii performantelor economice ale unor arii geografice constituite in Regiuni de 

Dezvoltare si care beneficiaza de sprijinul Guvernului Romaniei, al Uniunii Europene, al altor autoritati 

nationale si internationale, strategia de dezvoltare regională trebuie sa porneasca de la strategiile de 

dezvoltare locală, pe care apoi  sa le sincronizeze cu cele de dezvoltare nationala. 

Strategia de dezvoltare locala sau zonala a comunei Aghireșu, trebuie sa fie in stransa legatura 

cu Procesul de Dezvoltare Regionala al regiunii de Nord Vest precum si cu  prioritatile și direcțiile 

stabilite de Planul National de Dezvoltare.  

Integrarea țării noastre in Uniunea Europeana precum și in perioada imediat următoare, face 

ca obiectivul general de dezvoltare regională sa ramană: Cresterea gradului de atractivitate si 

competitivitate al regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii economice, infrastructurii de 

transport si intarirea coeziunii sociale.

Fara inlaturarea disparitatilor regionale si intraregionale, un asemenea obiectiv  nu poate fi 

indeplinit. 

Zonele miniere, implicit zona Aghireșu din judetul Cluj si din Regiunea Nord-Vest, reprezinta 

un exemplu de disparitate economică si socială in raport cu celelalte zone din regiune. 

            Inlaturarea cauzelor  acestor disparitati presupune  la nivel de regiune urmatoarele prioritati : 

 dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii  de transport; 

 dezvoltarea mediului de afaceri ; 

 dezvoltarea rurala ; 

 dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale. 

La nivelul Regiunii 6 Nord –Vest, regiune de dezvoltare din care face parte si judetul Cluj 

implicit comunitatea miniera Aghireșu, Strategia de  Dezvoltare Regionala  a identificat  prin dezbatere 

publica 5 obiective specifice : 
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 Dezvoltarea unor produse de marca regionala si promovarea unor afaceri specifice 

regiunii ; 

 Promovarea economiei bazata pe cunoastere si formare continua    

 Asigurarea suportului de infrastructura pentru dezvoltarea durabila; 

 Integrarea socio-economica a grupurilor si comunitatilor dezavantajate; 

 Dezvoltarea de retele parteneriale si actiune strategica coordonata; 

1.3 Directiile de dezvoltare ale judetului Cluj 

1.3.1 Structurarea administrativă la nivelul județului Cluj 
(Sursa: Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj pentru perioada 2014-2020) 

Activitatea structurilor administrative locale de la nivelul județului Cluj se desfășoară în 
conformitate cu reglementările legale menționate anterior și se structurează după cum 
urmează: 

 la nivel județean – Consiliu Județean, 

 la nivel local – Primării și Consilii locale municipale, orășenești și comunale. 
La nivelul județului Cluj există un număr de cinci municipii, un oraș și 75 de comune. 
Împărțirea administrativă a județului, în anul 2010, este următoarea: 

 cinci municipii 
o Cluj-Napoca: 307.215 locuitori 
o Câmpia Turzii: 26.386 locuitori 
o Dej: 38.277 locuitori 
o Gherla: 21.977 locuitori 
o Turda: 57.270 locuitori 

 un oraș 
o Huedin: 9.700 locuitori 

 75 comune (având 420 sate) – 231.514 locuitori 

În afara celor 420 de sate componente ale comunelor, mai există și 14 localități componente ale 

municipiilor și orașelor, respectiv localitățile urbane Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Turda și 

Huedin și localitățile rurale Ocna Dejului, Peștera, Pintic, Șomcutu Mic (municipiul Dej), Băița, 

Hășdate, Silivaș (municipiul Gherla) și Bicălatu (orașul Huedin). 
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1.3.2 Zona Metropolitană Cluj-Napoca (ZMCN) 

Pe baza principiilor enunțate în Planul Național de Dezvoltare (PND) privind dezvoltarea 

spațială la nivel regional s-a trecut la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Județului Cluj 2007-2013 și 

s-a adoptat opțiunea strategică a dezvoltării teritoriale policentrice care presupune susținerea 

proceselor de dezvoltare în jurul unor rețele de poli de dezvoltare. Pe baza zonelor de influență a 

polilor de dezvoltare identificați s-au stabilit unitățile teritoriale de planificare (UTP). La nivelul 

județului Cluj s-au identificat un număr de patru UTP-uri (zona metropolitană Cluj-Napoca, Conurbația 

Dej–Gherla, Conurbația Turda–Câmpia-Turzii și zona Huedin). 

Unitățile Teritoriale de Planificare (sau microregiunile de dezvoltare) cuprind teritorii coerente din 

punct de vedere funcțional și geografic, care nu se suprapun în mod necesar peste teritoriul unităților 

administrativ teritoriale urmărind situația fluxurilor tradiționale și viabile între localități. În acest 

studiu s-a făcut o analiză comparată sectorială și teritorială în care s-au urmărit atât criteriile 

economice cât și cele spațiale și umane. 

Această abordare se aliniază criteriului „convergență” al Uniunii Europene care finanțează programe 

de dezvoltare ale unor structuri asociative comparabile cu cele din țările membre. În ierarhia NUTS 

aceste unități s-ar înscrie în categoria NUTS IV (deocamdată neoficială în România). 
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În cadrul UTP ZMCN (Zona Metropolitana Cluj-Napoca) au fost determinate Unități Teritoriale de 

Planificare Locale (UTPL) fiecare dintre acestea dezvoltându-se în jurul unui pol de dezvoltare: Cluj 

Napoca (Zona Metropolitană Urbană), Apahida, Bonțida, Iclod, Jucu (UTPL 1), Florești, Gilău, Căpușu 

Mare, Săvădisla (UTPL 2), Feleacu, Ciurila, Aiton (UTPL 3), Cojocna, Suatu, Căianu, Palatca, Sic (UTPL 4), 

Baciu, Aghireșu, Sânpaul, Gârbău (UTPL 5), Panticeu, Recea Cristur, Aluniș, Cornești (UTPL 6), Chinteni, 

Dăbâca, Borșa, Vultureni, Așchileu (UTPL 7). 

Denumire UTP Localități incluse în UTP Poli de dezvoltare propuși

Zona Huedin Huedin, Măguri-Răcătău, Beliș, 
Mărișel, Râșca, Călățele, 
Mărgău, Săcuieu, Sâncraiu, 
Mănăstireni, Izvoru Crișului, 
Poieni, Fildu de Jos (SJ), 
Negreni, Ciucea, Aghireșu, 
Căpușu Mare 

Huedin

Sursa: Consiliul Județean Cluj 
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1.3.3 Program de dezvoltare 

Programul orientativ de dezvoltare economica si sociala a judetului Cluj a fost elaborat pe 

principiile si coordonatele programului de guvernare si a Planului National de Dezvoltare. Continutul 

programului are un caracter complet, fapt ce permite o urmarire riguroasa a modului de aplicare la 

nivelul intregului judet.   

Programul este structurat pe urmatoarele componente:  

 Programele proprii de masuri actiuni si investitii, rezultate conform obiectivelor si 

prioritatilor specifice fiecarei instututii a statului; 

 Prioritatile si Programul de Dezvoltare economica si sociala stabilit de CJC; 

 Prioritatile  comunitatilor stabilite prin bugetele locale; 

Programul de dezvoltare  al  judetului  Cluj  are  un continut amplu, fixat pe prioritatile si 

obiectivele programului de guvernare cu responsabilitati pe fiecare subcomponenta, pe fiecare 

structura, cu reprezentare in teritoriu si a autoritatilor administratiei publice locale. 

Programul precizeaza si sursele de finanatare  necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Aceste directii de dezvoltare economica si sociala a judetului Cluj, in care trebuie sa se regaseasca si 

obiectivele comunei Aghireșu, corelate cu masurile cuprinse in Programul de Guvernare si Planul 

National de Dezvoltare  sunt: 

 Combaterea somajului in randul tinerilor si a somajului pe termen lung; 

 Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in procesul dezvoltarii activitatilor 

agricole; 

 Implementarea masurilor necesare pentru protectia mediului; 

 Sprijinirea producatorilor agricoli in intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de 

fonduri prin programul FIDA ( Dezvoltarea rurala a Muntilor Apuseni); 

 Pregatirea crescatorilor de animale pentru aderarea la Uniunea Europeana  prin 

prezentarea si explicarea legislatiei in domeniu, concomitent cu cerintele de calitate 

pentru productia animaliera; 
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 Accesul egal si sporit la educatie; 

 Reconstructia invatamantului rural; 

 Dezvoltarea institutionala a educatiei permanente; 

 Continuarea programelor de reabilitare a scolilor din judetul Cluj; 

 Sustinerea sociala a elevilor pentru frecventarea scolii ; 

 Sprijinirea de activitati educative extrascolare care valorifica traditiile culturale, locale, 

ca alternative reale de petrecere a timpului liber al elevilor; 

 Sporirea eficientei actiunilor de orientare profesionala, realizata in scoli; 

 Educatia familiilor de rromi; 

 Cresterea calitatii educatiei; 

 Aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale; 

 Integrarea familiilor de rromi.; 

 Modernizarea serviciilor publice de ocupare a fortei de munca; 

 Institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale; 

 Reducerea saraciei si marginalizarii sociale; 

 Organizarea de tabere multiculturale; 

 Responsabilizarea comunitatilor locale in problemele legate de rromi; 

 Imbunatatirea asistentei medicale in mediul rural; 

 Infiintarea de unitati medico-sociale; 

 Reinfiintarea centrelor de permanenta ; 

 Finalizarea reformei proprietatii funciare; 

 Promovarea unui program national de investitii in ferme vegetale noi, adresat cu 

prioritate tinerilor.; 
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 Sprijinirea valorificarii produselor agricole; 

 Impadurirea terenurilor degradate; 

 Productia si transportul gazelor naturale – dezvoltarea retelelelor de distributie a 

gazelor naturale ; 

 Reconstructiia si consolidarea drumurilor publice; 

 Promovarea instrumentelor economice pentru implementarea politicilor de mediu; 

 Extinderea retelei de arii protejate si rezervatii naturale; 

 Intarirea parteneriatului cu ONG – urile in procesul de elaborare si aplicare a politicilor 

publice; 

 Prevenirea si combaterea criminalitatii  

1.4 Procesul de  Dezvoltare Locala 

La nivelul judetului Cluj orice Strategie de Dezvoltare Locala trebuie sa  porneasca de la aceste 

obiective specifice, propunandu-si insa adancirea specificitatii prin sub-obiective care indeplinite vor 

reduce disparitatea sociala si economica la nivel judetean si regional dintre  zonele  mai putin 

dezvoltate  si cele dezvoltate. Este și cazul comunitații miniere Aghireșu care prin restructurarea  

sectorului minier și de carieră a reducerii acestei activitați, care a fost decuplată parțial de la viața 

economica a județului si a regiunii din care face parte. 

Dezvoltarea locala a comunei Aghireșu presupune implementarea unor politici locale si zonale 

multianuale, elaborate participativ si investitii in sectoare prioritare, care sa conduca la imbunatatirea 

mediului economic și social al comunei. 

Acest obiectiv local identificat și ca o prioritate a actualei administrații, poate  fi atins printr-

un set de masuri  care presupun efort financiar  in  urmatoarele directii: 

 Reabilitarea infrastructurii de transport, a cailor de comunicatie locala, a celor de 

acces spre zonele agricole,  si spre cele cu potential turistic ; 

 Reabilitarea si dezvoltarea utilitatilor publice ; 
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 Reabilitarea  ecologica a zonelor publice cu valoare  turistica si istorico-culturala; 

 Reabilitarea albiilor raurilor si praurilor de pe raza comunei ;  

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

1.5 Necesitatea implementarii unui Plan Strategic de Dezvoltare Locala 

Implementarea unor asemenea masuri de dezvoltare socio-economica, presupune un Plan 

Strategic de  Dezvoltare Locala, elaborat participativ, care sa reflecte cat mai fidel nevoile, optiunile si 

decizia cetatenilor  precum si disponibilitatea acestora de implicare in problemele comunitatii si sa le 

fixeze in directii strategice de dezvoltare, identificand totodata sursele de finantare sau modalitatea 

de finantare a acestor masuri.  

Planul trebuie sa reprezinte radiografia generala a comunei, detalierea zonelor de interes, 

modul de  implicare si rezultatul implicarii tuturor factorilor interesati, responsabili si relevanti de la 

nivelul comunei. 

Un asemenea Plan presupune  largirea perspectivei cunoasterii zonei – comunitatii, prin 

precizarile si clarificarile aduse,  astfel incat toate oportunitatile de dezvoltare, precum si de finantare 

a Proiectelor propuse, sa poata utiliza un asmenea Plan Strategic,  ca document de referinta in 

planificarea, metodologia folosita, implementarea, monitorizarea,  evaluarea masurilor aplicate si a 

rezultatelor acestora. 

Planul trebuie sa reprezinte cel mai important ghid in procesul de crestere a capacitatii 

autoritatilor locale de a-si planifica si elabora proiectele, a identifica  

si gestiona  sursele de finantare  in conformitate cu vointa comunitatii si  exigentele Uniunii Europene. 

            Intregul orizont de dezvoltare locala al comunei Aghireșu trebuie sa se raporteze la acest plan, 

ce urmeaza a fi permanent  actualizat , in functie de oportunitati si de resurse. 

Nu in ultimul rand trebuie sa se tina cont de suportul legislativ  al politicilor de dezvoltare locala 

si regionala. 

 Implementarea de proiecte  care sa raspunda nevoilor de locuri de munca ; 

 Implementarea de proiecte privind serviciile sociale si de sanatate ; 
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 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice. 

2 Capitolul II.  Comunitatea Minieră Aghireșu – Prezentare 
generala 

2.1 Cadrul  fizico – geografic 

Transilvania este considerată de către mulți specialiști ca țara tuturor formelor de relief , de 

la câmpia joasă până la munții relativ înalți.  

Ea se înfățișează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex și pitoresc. 

Faptul că s-au așezat oameni in  această zonă întinsă a Apusenilor este urmarea simbiozei 

dintre acestia  si formele de relief, care le-a oferit cadrul si potentialul natural unei dezvoltari socio-

economice. 

Comuna Aghiresu face parte din partea sud-vestica a Podisului Somesan, cuprinzand zona de 

dealuri Capus-Nadas si zona de interfata intre Podisul Somesan propriu-zis si zona premontana 

muntilor Apuseni.  

Relieful este deluros, cu altitudini cuprinse intre 400-500m, traversat de Valea Nadasului, pe 

firul careia sunt amplasate majoritatea satelor din comuna. Cea mai mare altitudine se inregistreaza in 

Dealul Ursilor de pe teritoriul satului Macau. Tot pe culoarul Nadasului se continua si legaturile cu 
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comunele invecinate. Lunca Vaii Nadasului are printre principalele caracteristici o terasa bine 

dezvoltată, extinsă și pe văile afluente, avînd o altitudine cuprinsa intre 425-450m cu aluviuni cu 

grosimi intre 1,5-3m. Latimea terasei variaza intre 50-60m pana la 800m la gurile de varsare a 

afluentilor. Lunca Nadășului este adesea inundata, cu precadere in perioadele precipitatii intense, 

formandu-se totodata zone mlastinoase. Afluentii Nadășului, cu lungimi de cativa kilometri, au vai 

largi, nu prea adanci, formand in bazinele de receptie spatii depresionare in care se afla vetrele satelor. 

Ca urmare, situl de vetre s-a dezvoltat, evitand lunca inundabila si pantele accentuate cu procese de 

alunecari si eroziuni. In ceea ce priveste zona de deal culmile au aspect de platou cu altitudini cuprinse 

intre 450-500m, fragmentate de o retea hidrografica puternic ramificata. In general, versantii se 

prezinta ca asimetrici si cu pante accentuate.  

Valea Nadasului are versantul stang de tip coasta, grefatde calcare, aspectcare este specific si 

versantilor de pe vaile afluente. In aceste regiuni exista pasuni, fanete de calitate inferioara si terenuri 

arabile. Din punct de vedere geologic predomina marne, argile, calcare, gresie si nisipuri.  

In portiunea cuprinsa intre raurile Nadas si Somes, precum si Nadas si Capus exista un bogat 

zacamant de ghips albastru, precum si nisipuri caolinoase, in special in Aghires. De asemenea, in zonele 

Ticu si Dancu, intre gresii, argile si calcani se gasesc intercalate straturi subtiri de carbune brun.  

O pondere importanta in cadrul reliefului comunei, o au terenurile cu aspece critice; acestea 

sunt reprezentate prin eroziuni de suprafata cat si de adancime, alunecari superficiale, torenti, precum 

si terenuri cu umiditate excesiva, supuse inundatiilor. 
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2.1.1 Poziționare geografică 

Comuna Aghiresu este situata in Podisul Somesan, in partea de S-V, in apropierea muntilor 

Apuseni; este strabatuta de Valea Nadasului (afluent al Somesului Mic), intre orasele Cluj-Napoca si 

Huedin. 

Comuna se invecineaza cu judetul Salaj la N si N-V si cu comunele Izvorul Crisului la S-V, Capusu 

Mare la S si Gîrbău la E.   

Poziţia comunei Aghireşu în cadul judeţului Cluj.
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Avand în vedere ca se află la periferia județului, o caracteristica o reprezintă relativa izolare. 

Se manifestă atat in ceea ce privește infrastructura de transport cat și gradul de dezvoltare economică 

și socială. 

Satele componente ale comunei sunt urmatoarele:  

Aghireșu -Sat - resedinta de comuna 

Aghireșu Fabrici  

Arghișu 

Băgara 

Dîncu 

Dorolțu 

Inucu 

Leghia 

Macău 

Ticu 

Ticu Colonie 

Localitatea Aghireșu Sat , este siuata in centrul comunei, fiind legata de celelalte localități prin Dj 108 

C. Se afla la o distanta la aproximativ 30km de Cluj Napoca, reședința de județ. Satul se intinde de-a 

lungul drumului Dj 108C ocupand spațiul din Lunca Nadășului cuprins intre calea ferata si dealurile 

Podișului Someșan. In localitate functioneaza o întreprindere privata cu profil forestier, o brutărie, o 

moara si ferma zootehnica Zoofruct Baciu. Din punct de vedere al solului, acesta apartine solurilor din 

zona Nadașului, alcatuit din depuneri argiloase, prafoase, izolat pietrișuri și fragmente de calcare.  

Aghireșu Fabrici are un alt statut in cadrul comunei, fiind actualmente resedinta comunei, se 

departeaza de aspectul unei localitati rurale, datorita activităților economice care se desfasoară aici, 
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datorita zestrei edilitare, cat si numarului populației, avand tendința de a se asimila noțiunii de 

localiatte urbană. Aghireșu Fabrici, așezat in Lunca Nadășului, se gasește la 2,5km de centrul de 

comuna si s-a dezvoltat liniar de-a lungul strazii principale.  

Din punct de vedere geotehnic, solurile aparțin celor din zona Văii Nadășului, compus din depuneri 

argiloase, prafoase, izolat cu pietrișuri, cu o posibilitate de fundare de -1,5m -2,00m. 

Arghișu se gasește in extremitatea nordică a comunei, la 8km fața de reședința de comuna. Satul s-a 

dezvoltat de-a lungul Văii Arghișului , in zona de podiș avînd un sit de vale si versant. Terenurile de 

fundare, aflate la -0,8 si-1,50m sunt compuse din straturi de argilă prăfoasă, prafuri argiloase si slab 

nisipoase.  

Este important faptul ca în intravilanul Arghișului exista doua guri de mina părăsite, un puț de aeraj si 

galerii subterane care impanzesc zona. Acestea nu reprezinta insa pericol pentru localitate.  

O problema mare a zonei este dată de faptul că, datorită pericolului alunecarilor de teren, 80% din 

case prezinta fisuri, fapt pentru care se recomandă prevederea cu centuri de tasare la construcții. 

Localitatea Băgara se află in vecinatatea zonei industriale din Aghireșu Fabrici, la aproximativ 6km de 

Aghireșu Sat. De această dată, vatra satului s-a dezvoltat intr-o formă poligonală, in situl de vale. Pe 

malul stîng al Nadășului, in vestul așezarii, zona este inundabilă. Terenul este slab și nu există zone cu 

alunecări de teren.  

Satul are ca funcție economică agricultura, avand insă si rol de cazare pentru localnicii care lucreaza in 

agricultura si pentru cei care fac naveta in zonele industriale din apropiere.  

Localitatea Dîncu se află pe valea Dîncului, la 3,4km fața de satul reședință. Vatra satului s-a dezvoltat 

in lunca îngustă a Văii Dîncului la baza versanților, care sunt puternic erodați  și supuși alunecărilor, 

datorită cărora multe locuințe afectate au fost părăsite.  
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Dorolțu este la o distanța de aproximativ 6km fața de Aghireș Sat. Satul are o forma liniară, 

dezvoltandu-se paralel cu valea Inucului. Și în această localitate este nevoie de centuri de tasare 

datorita solurilor argiloase. 

Inucu se află la 15km fața de reședința de comună. Vatra satului s-a structurat tentacular de-a lungul 

Văii inucului si a afluenților săi. Este nevoie și aici de centuri de tasare, existand totodată și alunecări 

de teren in sudul intravilanului.  

Localitatea are o funcție agricolă si de cazare. 

Leghia se găsește in extremitatea sud-vestică a teritoriului administrativ la 4km de Aghireș Sat. Este o 

zona deluroasă cu sir de vale, iar vatra satului s-a dezvoltat de-a lungul Văii Leghiei. Localitatea are mai 

multe funcții economice: agricolă, industrială, de cazare si in mică măsura turistică. Activitatea 

industriala este reprezentată in cariera de gips care oferă materia primă pentru Fabrica de ipsos din 

Aghireș Fabrici. La 1km de localitate se află Cabana turistică Leghia și tabăra de copii. 

Satul Macău s-a dezvoltat tentacular, in situl de luncă al Văii Macăului, inconjurat de dealuri. Se află la 

9,6km față de Aghireș Sat. Acest sat are și el mai multe funcții economice reprezentate de agricultură, 

zootehnie, cazare, industrie privată reprezentata de un atelier de tricotaje.   

Ticu Colonie se află la 2,5km de satul reședința de comună. Localitatea ocupă un sector dintr-un 

versant abrupt care se ridică deasuora Văii Arghișului. Satul are la origine o colonie generată de 

exploatările miniere de cărbune, care sunt acum abandonate. Astfel se ecplică existența în intravilan a 

două guri de mină și un puț de aeraj.  

O problema majoră a zonei o reprezinta alunecările de teren care cauzeaza fisuri si degradări 

majorității locuințelor din sat, o mare parte din ele fiind părăsite. Ca urmare, nu se recomandă 

amplasarea de construcții in zonă. Satul are o funcție agricolă si de cazare.  
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Ticu Sat este situat la nord de reședința de comună, la 2,9km de aceasta. Accesul in sat se realizeaza 

printr-o ramificație din drumul comunal DC 137. Satul s-a dezvoltat pe un versant care prezinta 

alunecări. Acest sat indeplinește o funcție de cazare, agricultura nu are o funcție importantă. Datorită 

condițiilor geotehnice nefavorabile se observă o tendința accentuata de depopulare a așezării.  

Suprafata totala a comunei este de 99,450 km2, iar populatia la recensamantul din 2002 

numara 7.173 locuitori, iar la recensamantul din 2011 numara 7116, ca populatie stabila. 

2.1.2  Relieful 

Comuna Aghiresu prezintă toate formele de relief. Ea face parte din partea sud-vestica a 

Podisului Somesan, cuprinzand zona de dealuri Capus-Nadas si zona de interfata intre Podisul Somesan 

propriu-zis si zona premontana muntilor Apuseni.  

Relieful este deluros, cu altitudini cuprinse intre 400-500m, traversat de Valea Nadasului, pe firul careia 

sunt amplasate majoritatea satelor din comuna. Cea mai mare altitudine se inregistreaza in Dealul 

Ursilor de pe teritoriul satului Macau. Tot pe culoarul Nadasului se continua si legaturile cu comunele 

invecinate. Lunca Vaii Nadasului are printre principalele caracteristici o terasa bine dezvoltată, extinsă 

și pe văile afluente, avînd o altitudine cuprinsa intre 425-450m cu aluviuni cu grosimi intre 1,5-3m. 

Latimea terasei variaza intre 50-60m pana la 800m la gurile de varsare a afluentilor. Lunca Nadășului 

este adesea inundata, cu precadere in perioadele precipitatii intense, formandu-se totodata zone 

mlastinoase. Afluentii Nadășului, cu lungimi de cativa kilometri, au vai largi, nu prea adanci, formand 

in bazinele de receptie spatii depresionare in care se afla vetrele satelor. Ca urmare, situl de vetre s-a 

dezvoltat, evitand lunca inundabila si pantele accentuate cu procese de alunecari si eroziuni. In ceea 

ce priveste zona de deal culmile au aspect de platou cu altitudini cuprinse intre 450-500m, fragmentate 

de o retea hidrografica puternic ramificata. In general, versantii se prezinta ca asimetrici si cu pante 

accentuate.  

Valea Nadasului are versantul stang de tip coasta, grefatde calcare, aspectcare este specific si 

versantilor de pe vaile afluente. In aceste regiuni exista pasuni, fanete de calitate inferioara si terenuri 

arabile. Din punct de vedere geologic predomina marne, argile, calcare, gresie si nisipuri.  
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In portiunea cuprinsa intre raurile Nadas si Somes, precum si Nadas si Capus exista un bogat 

zacamant de ghips albastru, precum si nisipuri caolinoase, in special in Aghires. De asemenea, in zonele 

Ticu si Dancu, intre gresii, argile si calcani se gasesc intercalate straturi subtiri de carbune brun.  

O pondere importanta in cadrul reliefului comunei, o au terenurile cu aspece critice; acestea 

sunt reprezentate prin eroziuni de suprafata cat si de adancime, alunecari superficiale, torenti, precum 

si terenuri cu umiditate excesiva, supuse inundatiilor. 

2.1.3  Vegetatia 

Comuna are o vegetatie specific zonei deluroase a Podisului Somesan, predominand padurile de 

stejar cu speciile gorun si cer, dar intalnim de asemenea si paduri de stejar in amestec cu fag, plop, 

mesteacan si carpen. Pe pasuni creste parul paduret, marul paduret, alunul, arinul si se mai intalnesc 

stufe de maces si paducel. Stratul ierbos este alcatuir din paius, trifoi, fragi de camp, iar dintre pomii 

fructiferi amintim prunul, marul, parul, visinul si ciresul. 

Condițiile morfologice, climatice sau pedologice sunt prielnice și pajiștilor care ocupă suprafețe 

însemnate din teritoriul comunei. Majoritatea pajiștilor și în special cele din apropierea pâlcurilor de 

pădure sunt formate pe locul pădurilor defrișate, iar menținerea lor este posibilă numai printr-o 

intervenție continuă a omului, pentru reducerea presiunii ecologice, fie din partea vegetației 

lemnoase, care tinde să ocupe teritoriu, fie din cauza neglijării lor (45% din suprafața pășunilor e 

afectată de eroziune de suprafață și adâncime. 

2.1.4  Fauna  

Este bine reprezentata de iepurele de camp, caprioara, viezure, vulpe si lupi. Dintre pasari amintim 

vrabia, pitigoiul, gaita, ciocanitoarea, mierla si cotofana.  

In gospodariile populatiei se cresc vite cornute, oi, capre, porci si cai, iar dintre pasari de curte, gaini, 

rate, curci si gaste.  
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2.1.5 Reteaua hidrografica: 

Reteaua hidrografica a comunei Aghiresu este tributara bazinului hidrografic al  

Somesului Mic si al Somesului Mare, prin subbazinul Vaii Nadasului, respectiv raul Almas.  Valea 

Nadasului, care este principalul cursde apa cetraverseaza comuna, izvoraste in amonte de localitatea 

Aghires sat si curge in directia sud-vest, nord si sud-est, pana la varsarea in Somes, in dreptul orasului 

Cluj Napoca. Debitul Nadasului este scazut la fel ca si a afluentilor sai, paraul Leghia, Inucu, Macau. 

Afluentii Vaii Almasului si anume paraul Arghis si Dancu, travereseaza nordul zonei indreptandu-se 

spre varsare in Somes, in judetul Salaj. Suprafata bazinului vaii Nadasului este de 370kmp, cu o 

altitudine medie de 550m, debit minim lunar 0,1444mc/sec, debit maxim anual, 185mc/sec si debit 

mediu multianual, 1,11 mc/sec.  

Densitatearetelei hidrografice este in jur de 0,5-0,6 km/kmp. Din punct de vedere chimic, apele 

se incadreaza in clasa apelor calcice,cu mineralizare mijlocie si sulfati, datorita formatiunilor 

neomogene bogate in calcar si gipsuri. Exploatarea miniera de la Aghiresu reprezinta o sursa 

importantade poluare, mai ales asupra cursului aval de localitatea Aghires Fabrici.  

Aspecte geotehnice: 

Din punctul de vedere al seismicitatii, comuna Aghiresu se situeaza la nivelul de grad 5, iar din punct 

de vedere geotehnic cuprinde terenuri argiloase, majoritatea contractile cu lentile izolate, compuse 

din fragmente de calcare cuituf si liant aflate in zonele de versant, care permit adancimi de fundarede 

pana la -2m.  

In zona II sunt cuprinse terenurile din Lunca Vaii Nadasului si a conurilor dedejectie a 

afluentilor, alcatuite din depuneri argiloase prafoase. Adancimea de fundare este cuprina intre -1,50 – 

2,50m.  

In zona III exista terenuri mlastinoase, care au la baza depozite marno-calcaroase gresoase. 

Adancimile de fundare se situeaza in aceasta zona intre -6 si  -12m. Datorita amplasamentului comunei 

situata intr-o zona cu mare predispozitie la fisuri si alunecari, circa 241ha  reprezentand 2,3% din 

suprafata totala a comunei sunt neproductive, iar, aprox 45% din suprafata pasunilor sunt afectate de 

eroziuni de suprafata si de adancime. De asemenea zonele de lunca sunt predispuse la inundatii. 
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2.1.6  Caracteristici geotehnice - Solurile  

Predomina cele brune si brun roscate de padure, iar in Lunca Nadasului mai intalnim soluri 

aluvionale cu teren arabil si fanete. Prin regularizarea cursului Nadasului au fost redate agriculturii mai 

multe suprafete de teren in hotarul satelor Aghiresu, Aghiresu-Fabrici, Bagara si Macau.  

Subsolul comunei adaposteste numeroase cantitati de nisipuri caolinoase si cuartoase, piatra de 

ipsos si de calcar, carbuni etc. Comuna poseda o rezervă de carbune brun de aproximativ 4.000.000 de 

tone, această rezervă fiind folosită la microcentrala Aghireșu, ce poate fi modernizată.   

2.2 Istoricul localitatii 

2.2.1 Evoluție istorica 

Comuna Aghiresu prin cadrul sau geografic a oferit conditii favorabile pentru locuirea acestor 

meleaguri inca din antichitate, fapt ilustrat de o serie de descoperiri arheologice, care atesta totodata 

preocuparile economice sociale si culturale ale asezarii. In satul Leghia s-a descoperit un topor de piatra 

slefuita datat de la sfarsitul neoliticului, obiect ce poate fi vazut azi la Muzeul de Istorie a Transilvaniei 

din Cluj-Napoca. In partea de rasarit a localitatii Aghiresu-Fabrici s-au descoperit fragmentle ceramice 

apartinand culturii Tisa-Polgar, datand din neoliticul tarziu, circa 2000-2200 i.Hr. Dealul langa care s-

au gasit aceste fragmente ceramice -pozitia si infatisarea sa- ne dau dreptul sa afirmam ca in acel loc a 

existat o asezare neolitica. Teritoriul comunei Aghiresu a fost populat in antichitate de catre geto-daci, 

astfel la aproximativ 200 metri de satul Bagara la baza unei movile s-a gasit un mormant in interiorul 

caruia era o cutie de piatra continand oase umane, iar la 150 m de acel loc au fost semnalate si urmele 

ueni asezari romane. Intre localitatile Aghiresu si Ruginoasa din judetul Salaj a fost descoperita si 

cercetata intre 1983-1984 o asezare dacica de aparare din perioada Burebista-Decebal in locul numit 

Stoguri. Mai numeroase sunt urmele romane descoperite pe terotoriul comunei. Astfel in hotarul 

satului Aghiresu, la un km N-V de localitate, in locul numit Valea Caprantei, a fost descoperita o asezare 

rurala romana de tip vicus. Tot aici s-au mai gasit inscriptii latinesti, ceramica dacica si romana, monede 

romane din timpul imparatilor Probus si Iulian Apostatul, sculpturi funerare si un perete lateral stang 

de edicula funerara romana. 
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Teritoriul comunei Aghiresu a fost locuit si dupa retragerea aureliana (271d.Ch). Alaturi de 

populatia autohtona romanizata, pe teritoriul comunei au fost identificate urme ale unor grupari slave, 

in zona Doroltzu (din secolul VII-lea), asimilate de bastinasi. 

In secolele urmatoare a existat o continuitate de locuire a acestor meleaguri, pana la 

patrunderea unor grupuri maghiare in zonele Macau, Bagara, Inucu, Doroltzu, Leghia si Aghiresu, insa 

incepand cu secolul XIII sunt atestate documentar satele componente ale comunei Aghiresu, sate care 

au o vechime mult mai mare. Prima atestare documentara a acestor sate este: 

Aghiresu - 1263 

Inucu - 1270 

Bagara - 1299 

Macau - 1229 

Leghia - 1343 

Doroltu - 1427 

Dancu - 1466 

Arghisu - 1470 

Ticu - 1521 

Aghiresu-Fabrici - 1903 

Ticu-Colonie - 1903 

O data cu formarea domeniilor nobiliare in Transilvania unele din aceste sate devin posesiuni ale unor 

feudali laici sau ecleziastici. Astfel pe la anul 1296 documentele mentioneaza existenta ueni posesiuni 

"Ontelke" (satul lui Ion sau On), intre Aghiresu si Bagara, posesiune ce apartinea abatiei Cluj Manastur. 

Urmele acestei asezari (azi disparuta) se puteau vedea inca prin anul 1970. Tot abatiei Cluj Manastur ii 

apartinea pe planul 1299 mosiile Aghiresu si Bagara. 
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Trei dintre satele comunei,  (Bagara, Leghia si Macau) au fost incluse in anul 1581 in domeniul 

Universitatii iezuite din Cluj. Documentele din sec XV pomenesc existenta in zona Aghiresu a unor 

formatiuni politice romanesti de tipul cnezatelor si voievodatelor. 

Evenimentele din timpul revolutiei de la 1848-1849 au cuprins si zona Aghiresu, documentele 

mentionand revolte taranesti in satele din apropierea Clujului, iar in memoria colectiva s-a pastrat 

amintirea refugierii si ascunderii in pestera din hotarul satului din cauza luptelor si evenimentelor din 

timpul revolutiei.  

2.2.2  Evolutia mineritului 

La sfarsitul sec XVIII in preocuparea multor locuitori din comuna, intervine pe langa cultivarea 

pamantului si cresetrea animalelor, o noua indeletnicire -mineritul. Prin anul 1788 au fost descoperite 

zacaminte de carbuni care au alcatuit bazinul carbonifer Sorecan (Aghiresu); documentele 

consemneaza deschiderea unei galerii de mina in hotarul satului Aghiresu in anul 1850. In perioada 

imediat urmatoare noi guri de mina sunt deschise la Aghiresu, Bagara, si zona Ticu. Incepand cu 1878 

se intensifica exploatarea de carbune in zona, materialul extras fiind folosit pentru nevoile unei fabrici 

de spirt locale. Treptat productia a crescut si in anul 1901 fratii Sigmond, care deveniser proprietarii 

carbunilor de la Sorecani vand drepturile lor de exploatare unei noi companii cu capital belgian si 

maghiar "Societe Belgo Hongroise des Mines". Dupa numai 2 ani aceasta societate a vandut 

zacamintele de carbuni unei noi intreprinderi Compagne des Mines de Fransy Transilvanye cu sediul in 

Bruxelles. Aceasta noua societate acapareza in intregime carbunii din zona Aghiresu, dispunand de un 

capitl de 2 milioane de franci aur si un teritoriu carbonifer de peste 6 milioane de metrii patrati. Noua 

societate a crescut capacitatea de productie prin deschiderea unor noi galerii de mina in zona Ticu, a 

unei uzine electrice si a unui funicular lung de peste 7 km,punand astfel bazele coloniei miniere de la 

Ticu. In urma acestor masuri, productia a crescut in anul 1909 la 35 829 tone fata de 2931 tone in anul 

1903. Tot in 1903 a luat fiinta localitatea Aghiresu-Fabrici in jurul statiei de incarcare a carbunilor de la 

Sorecani, nou creata. In anul 1918 zacamintele de carbune la Sorecani devin proprietatea altei societati 

"Minele de Carbuni din Ardeal S.A" cu sediul in Cluj, iar productia a crescut an de an, ajungand de la 

42050 tone in anul 1922 la 92 492 tone in 1927. De asemenea au fost aduse o serie de masini moderne, 

folosite pentru exploatare si s-a construit chiar si un atelier mecanic; in anii crizei economice 1929-
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1933 productia de carbuni a scazut si la Sorecani. Cu toate acestea in 1930 in localitatea Aghiresu-

Fabrici este construita o noua uzina electrica pe baza unei intelegeri intre conducerea municipalitatii 

Cluj, societatea Minele de Carbuni din Ardeal S.A. si trustul belgian Electrobel din Bruxelles.Criza 

economica aduce societatea carbonifera de la Sorecani in pragul falimentului, iar la 14 noiembrie 1933 

averea ei a fost preluata de fratii Mihail si Grigore Manoilescu. In anul 1933 productia scazuze la 57 

440 tone ca apoi sa-si revina in anul urmator la 83 421 tone. In anul 1938 averea societatii carbonifere 

de la Sorecani a fost preluata de catre Societatea Nationala de Credit Industrial din Bucuresti. Incepand 

cu anul 1948 carbunii de la Sorecani au fost exploatati de o intreprindere de stat, iar in anii ' 70-'71 

minele au fost inchise.  

Incepand cu a doua jumatate a secolului XIX la Leghia incepe exploatarea de piatra de ipsos si calcar, 

dar numai in cantitati mici, fiind utilizata in constructii si la amenajarea drumului. In anul 1880 T. 

Krammer Et Com. infiinteaza firma "Prima Fabrica de Gips si Ingrasaminte Artificiale Calcitul" care in 

anul 1900 avea o productie de 1100 de vagoane de gips. In anul 1911 a luat fiinta actuala fabrica de 

ipsos fondata de Koch Carol Loch si Holitscher ca societate anonima. In urma procesului de privatizare 

fabrica ajunge in proprietatea firmei SC Lafargeipsos SA Aghiresu. De asemenea pe raza comunei 

Aghiresu s-au mai exploatat de catre intreprinderea Sorecani SA in locul numit Paraul Ursului incepand 

cu anul 1928 nisipuri caolinoase si cuartzoase.  

Astazi nisipurile de la Aghiresu sunt exploatate de firma SC Bega Minerale Industriale SA Aghiresu. In 

afara societatilor mentionate pe raza localitatii si-au desfasurat activitatea si alte intreprinderi si sectii 

cum ar fi trustul de Constructii Montaje Miniere sectia de Utilaj Transport si sectia Chimica. 

2.3 Sistemul de drumuri si relationarea intre localitati 

Comuna Aghireșu are următoarea rețea de drumuri: 

Drum județean DJ 108 C  care face legatura intre Gîrbău, Băgara, Aghireșu Fabrici, Aghireșu-sat si 

comuna Cuzăplac din județul Sălaj, acest drum fiind asfaltat.  



Strategia de Dezvoltare 

Comuna Aghireșu – Județul Cluj

Page 27 of 91

Comuna Aghiresu se afla in extremitatea nord-vestica a judetului Cluj, avand urmatoarele vecinatati: 

la vest – comuna Izvorul Crișului si comuna Cuzăplac (jud Sălaj), la est – comuna Cuzăplac (jud Sălaj) si 

comuna Gîrbău, iar la sud, comuna Căpușu Mare.  

Din punct de vedere al cailor de transport comuna Aghiresu este strabatuta de drumul judetean DJ 108 

C, care face legatura dintre Gîrbău, Băgara, Aghireșu Fabrici, Aghireșu-sat si comuna Cuzăplag din 

județul Sălaj, pornind din drumul național DN 1 din municipiul Cluj-Napoca. Satele apartinatoare sunt 

legate de DJ 108 prin drumuri comunale  - asfaltate spre Inucu, Macau, Bagara si Doroltu si Ticu Colonie 

Arghisu si pietruite spre celelalte sate. (asfaltate din 2014) 

Din punct de vedere al transportului feroviar teritoriul comunei este traversat de la est la vest de calea 

ferata dubla Cluj-Napoca –Oradea, care reprezinta si principala cale de comunicatie ce traverseaza 

comuna pe o lungime de 12km. Exista un numar de 4 statii CFR si anume Macău, Dorolțu, Aghireșu-Sat 

si Aghireșu Fabrici, ultima cu activitatea cea mai intensa din punct de vedere al traficului, aceasta 

deservind atat intreprinderile de pe raza comunei pentru transportul de marfuri, cat si cea mai mare 

parte a calatorilor. Calea ferata asigura in cea mai mare aprte legatura cu reședința de județ, se 

remarcă faptul că gara Aghireșu Fabrici este un obiectiv important datorita ponderii ep care o are 

industria extractiva si de prelucrare a minereurilor de ipsos si caolin. Astfel, aceasta gară s-a dezvoltat 

la un gabarit specific zonelor industriale și servește la formarea trenurilor de marfa care transportă 

ipsosul, caolinul si alte produse la statiile de destinație.  

Un trafic intens se desfașoara pe drumul judetean Cluj - Aghireșu –Mănăstireni cu mai multe ramificații 

in toate satele comunei. Lungimea totala a rețelei rutiere din comuna este 55km (17km sosea 

județeana si 38 km drumuri comunale) 

Principalele drumuri care traverseaza comuna sunt: 

-Dj 108 C (DN1F –Viștea – Aghireșu – Mănăstireni –Călata –Răchițele – Doda Pilii) travereseaza teritoriul 

comunei pe un tronson de lungime de 17km si constituie strada principala pentru localitațile Aghiresu 

Fabrici – Aghireșu sat si Leghia. Este un drum cu doua benzi de circulație cu îmbracaminte de beton 

si/sau asfalt. Acest drum este des folosit de vehicolele de mare tonaj care fac diferite transporturi de 

la Leghia la Aghireș Fabrici si prezinta deteriorări accentuate.  
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-DJ108 N (DJ 108C Aghireșu-Petrind) traverseaza comuna pe un tronson in lungime de 4km si constituie 

cea de-a doua strada a centrului de comuna. Și acest drum are doua benzi de circulație, fiind asfaltat. 

Și acesta prezinta deteriorari accentuate. Acest drum asigura legatura cu județul Sălaj. 

- DC 137 (DJ 108N Ticu Colonie- Aghireșu) in lungime de 8 km asigura accesul spre localitățile Ticu 

Colonie – Arghișu –Ticu –Dîncu. Drumul are doua benzi de circulație este asfaltat. Drumul traverseaza 

satele Ticu Colonie si Aghireșu. 

-DC 138 (DN1 Dumbrava-Dorolț, DJ 108 C) in lungime de 6,5km constituie strada principala pentru 

localitatile Dorolțu si Inucu. Drumul are o imbracaminte impietruită cu o stare de viabilitate mediocră 

si doar partial asfaltat. Acest drum asigura legatura cu localitatea Dumbrava (comuna Căpușu Mare) si 

in continuare cu DN1. 

-DC 142A (DJ 108C -Macău) in lungime de 3km si formeaza strada pricipală pentru localitatea Macău. 

Drumul a fost asfaltat pe o portiune de circa 1,5km pana la intrarea in localitate, aflandu-se intr-o stare 

mediocra, in rest este impietruit. In continuare exista un drum agricol intre Macău si Straja care nu 

permite accesul auto avand declivitate mare.  

Comuna Aghireșu beneficiaza de asemenea de 8,5km de drumuri industriale ce asigura accesul in 

zonele industriale. Aceste drumuri au imbrăcaminte din beton si sunt intr-o stare avansata de uzura.  

Densitatea  ridicata a rețelei rutiere in comună, circa 36,39km ∕100kmp care denota faptul că 

in aceasta comuna fluxurile de circulație locale sunt preluate in condiții bune datorita repartizarii 

echilibrate a rețelei rutiere in teritoriu. Se constata o mare problema in ceea ce privește transportul 

de calatori in zonele situate la distanțe mari de calea ferata, autobaza din Aghireș Fabrici 

nemaifunționînd, la fel ca si celelalte curse asigurate de autobaza din Cluj Napoca. Din acest motiv 

localitățile Ticu, Ticu Colonie, Arghiș, Dîncu nu beneficiaza de nici un fel de mijloc de transport in 

comun.  
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In cadrul comunei exista autogară care momentan nu mai functionează. In satul Aghireș Fabrici 

exista o gară CFR pentru calatori relativ nou construita, cu regim de oprire a trenurilor acelerate. Acest 

fapt reflecta intenția de urbanizare a localității. 

Accesul rutier in localitatea Aghireșu Sat se realizeaza pe drumul județean DJ 108 N și străzile 

secundare. Dj 108 C și Dj 108 N au fost inițial asfaltate in momentul de fața prezentand un grad avansat 

de uzură cu un nivel de insecuritate marit in exploatare.(asfaltate dupa 2014) Strazile secundare au o 

lățime variabilă între 3,0 și 6,0m și sunt din pămînt cu stare de viabilitate rea pe cca 6,5km. 

Accesul în Aghireș Fabrici se realizeaza pe drumul județean DJ 108 C de pe strazile secundare. 

DJ 108 C formeaza strada principală si este asfaltată. Acesta travereseaza localitatea de la E la V si are 

o lungime de 3,2km. Străzile secundare, sunt din pămant si au in general o stare prosata, lungimea lor 

fiind de 3,75km si lățimi intre 4 si 6m. (termen finalizare asfaltare 2016) 

Accesul rutier in satul Arghișu se realizeaza pe drumul comunal D 137, care traverseaza 

localitatea pe un tronson de 1,3 km lungime, reprezentand strada principală. Strada a fost pietruită in 

2009, fiind intr-o stare buna,  dar nu exista  trotuare amenajate. Strazile secundare sunt din pamant, 

au o stare proasta si insumeaza o lungime de 1,4km si o lățime de 3 si 6m. In localitate exista trei poduri 

peste Valea Arghișului. (Termen finalizare asfaltare 2020) 

În Băgara, accesul se realizează din drumul județean DJ 108 C pe un drum asfaltat in 2008, ce 

traverseaza localitatea pe un tronson de 1,2km, reprezentînd strada principală. Străzile secundare au 

o lățime de 3-6m, insumeaza 1,15km, sunt din pămînt și au o stare de viabilitate rea. (Termen finalizare 

asfaltare 2016). La intrarea in localitate există un pod de beton peste Nadăș. Transportul de călători se 

realizeaza pe cale ferată, halta Dorolțu deservind și localitatea Băgara.  

Accesul rutier în localitatea Dîncu este asigurat din drumul comunal D 137 pe un drum de 

legătură neasfaltat (asfaltare pana la intrarea in comuna, 2016, total 2020). Trama stradală este 

compusă din două străzi principale paralele de 1km. Străzile secundare sunt tot din pamînt, avand o 

stare proasta si latimea de3-6m si lungime de 0,65km. Peste Valea Dîncului exista un pod. Localitatea 

nu este deservita de curse de autobuze.  

In localitatea Dorolțu, accesul rutier se realizează pe drumul comunal DC 138 ce traverseaza 

localitatea pe un tronson de 0,7km (asfaltat) secundare au o lungime de 1km si sunt slab pietruite 

(termen asfaltare 2016).  
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Accesul rutier in Inucu se realizează prin DC 138, ce traversează localitatae pe 0,7km, zona care 

reprezintă strada principală a localității. Drumul a fost asfaltat in 2008. Străzile secundare au o lățime 

de 3-6m , sunt din pămînt, cu o stare de viabilitate rea și au o lungime de 2,6km. Pe Valea Inucului sunt 

construite doua poduri si patru podețe.  

Accesul carosabil în Leghia se realizează pe drumul județean DJ 108C care formeaza strada 

principală a localității pe o porțiune de2,3km. Drumul are doua benzi de circulație îmbrăcate in beton 

care datoritș transportului de mare tonaj are porțiuni serios deteriorate. Din acest drum porenște o 

arteră spre cariera de gips, avînd o îmbrăcăminte din beton. Străzile secundare sunt împietruite, au o 

viabilitate mediocră si o lungime de1km. Transportul călătorilor este deservit de calea ferată prin stația 

Aghireș Sat sau halta Galășeni din jud Sălaj. Cursele de autobuz nu mai circulă.  

Accesul rutier in localitatea Macău se realizează pe drumul comunal DC 142 A  (asfaltat) ce 

travereseaza localitatea pe un tronson la 1,7km, reprezentînd strada principală. Pe străzile secundare 

există trotuare din piatră și pămînt. (finalizarea asfaltare 2016). Există doua poduri și cîteva traversări 

neamenajate care favorizează sagnarea apelor pe străzi. Străzile secundare au o lățime de 3-6 m, sunt 

slab pietruite și au o viabilitate rea. Transportul nu este asigurat prin curse auto. Localitaea are haltă 

CF (la 2km distanță) care preia traficul de călători.  

Accesul rutier în localitatea Ticu Colonie se realizeaza prin drumul comunal DC 137 - (astfaltat 

in 2009) - care traverseaza localitatea pe o lungime de 1,5 km formînd strada principală. Străzile 

secundare sunt din pămînt și au o stare proasta (finalizare asfaltare 2020). 

Accesul carosabil în localitatea Ticu sat se realizeaza pe drumul comunal DC137 pe un drum 

slab impietruit, ceformeaza strada principala a localitatii pe o lungiome de 1,2km.  

2.4 Profilul  Socio-Economic si Cultural – Spiritual  al comunei Aghireșu 

Comunitatea miniera Aghireșu este cea mai mare comunitate de acest profil din judetul Cluj, 

afectata de restructurarea respectivului sector. Pe raza comunei Aghireșu activitatea minieră s-a 

evidențiat prin funcționarea a 6 unitați economice de profil unde au lucrat peste 3000 de muncitori. În 

prezent au mai ramas in funcțiune două asemenea unitați care se ocupa cu exploatarea caolinului si a 

ghipsului.  
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Închiderea unor exploatări precum si reducerea activității de minerit a condus la 

disponibilizarea si pensionarea a aproximativ 2600 de persoane, numarul de șomeri disponibilizati din 

minerit conform evidențelor oficiale fiind de peste 600. La nivelul anului 2009 nu exista evidente in 

ceea ce priveste numarul somerilor in comuna (statistica). 

Dezvoltarea socio-economica a comunei Aghireșu dupa Revolutie, a fost si a ramas  un proces 

lent, care pe deasupra a fost bulversat de restructurarea sectorului minier. Acest proces a avut ca 

efecte sociale negative la nivelul comunei Aghireșu desființarea a peste 2500 locuri de munca, 

aproximativ același numar de familii fară venituri , precum  si o scadere drastica a veniturilor la bugetul 

local – aproximativ 45-50%. 

Măsurile temporare de protecție socială precum și unele soluții de moment identificate de 

administrația locala si județeană, au diminuat acest impact negativ, dar nu au putut asigura o 

dezvoltare economica in absența unor fonduri venite prin intermediul unor programe de sprijin, care 

sa inbunatățească atractivitatea comunității Aghireșu. Fără condiții minime privind dezvoltarea unui 

mediu de afaceri nu putem vorbi de o dezvoltare durabila in comuna Aghireșu, de o refacere a puterii 

economice a locuitorilor.  

In prezent in comuna Aghireșu locuitorii nu beneficiaza de :  

- rețea de apa curenta in toate localitățile, sau care sa corespundă normelor tehnice 

și de mediu. In sate exista retele de captare si distributie neautorizate, facute de 

colectivitati inca din anii 1952, insa acestea necesită o reabilitare urgentă. Retea 

autorizata de apa potabila exista doar in Aghiresu Fabrici, Aghiresu Sat si Leghia.  

- Rețea de gaz metan. Există in schimb un studiu de fezabilitate privind introducerea 

acestuia in toate localitățile comunei. 

- Rețeaua de canalizare este redusă in comparație cu necesitățile existente.  

- Nu există un management integrat al deșeurilor menajere  

             În general comuna Aghireșu nu satisface prin utilitațile publice existente nevoile unui investitor. 

Ca urmare mediul de afaceri a ramas dominat de activitatea de comerț. Activitațile de producție 

existente se mențin doar datorită materiei prime exploatată pe raza comunei.  



Strategia de Dezvoltare 

Comuna Aghireșu – Județul Cluj

Page 32 of 91

2.4.1 Situatia Socio-Demografica 

Comuna Aghireșu are un numar de 7116 locuitori (conform recensamantului din 2011), carora 

le sunt aferente 2775 gospodarii. Dintre acestea 45 sunt propietate de stat. 

Populatia activa este reprezentata de 3573 locuitori din care populatie ocupata 1970. 

In cadrul structurii populatiei in anul 2002 existau 2600 pensionari  si 20 persoane cu 

dizabilitati. 

In ceea ce privește evoluția populației se observa faptul ca in intervalul 1850-2002 populația comunei 

a avut o dinamică pozitivă foarte puternică. În anul 1850, comuna totaliza 3621 locuitori, iar în 2002 

7173, ceea ce reprezintă o creștere de 3552 persoane, care dă un procent dinamicii de 98,1%, deci o 

creștere foarte mare. 

Presiunea somajului,  extrem de ridicat,  este atenuata pe de o parte de migratia unei parti din 

populatia activa catre Municipiul Cluj iar pe de alta parte catre spatiul Uniunii Europene, unde 

efctueaza munci temporare. Din nefericire nu există o evidențiere clară a acestei situații, această forța 

de muncă neparticipand la contribuțiile sociale.  

In comuna Aghireșu 70 de familii beneficiază de ajutor social. 

La nivelul comunei Aghireșu s-a identificat o nevoie de cca 25 locuinte sociale. 

Evoluţia populaţiei
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Serviciul de Asistenta Sociala care funcționează in cadru primariei Aghireșu exista deocamdata 

abandonuri scolare. 

Privind problemele sociale, pe langă structura din cadrul primariei și anume serviciul de 

asistența socială, este preocupată de acestă situație si implicată in soluționarea acestor nevoi 

Organizația World Vision. 

Aceste structuri au avut ca preocupare constantă aplicarea legislației in domeniul protecției si 

asistenței sociale, prevenirea abandonului școlar, prevenirea abandonului familial, prevenirea 

separării copilului de mamă, prevenirea si combaterea infracționalității juvenile. 

Sub aspect etnic structura populației in anul 2011 fata de 2002 era urmatoarea : 

Localitatea Romani Maghiari Rromi Germani Alta Etnie Total Sat

Aghireșu 1078 173 117 0 0 1368

Aghireșu –

fabrici 

2248 698 138 2 1 3087

Arghișu 175 5 15 0 0 195

Băgara 41 361 0 0 0 402

Dîncu 105 0 0 0 3 108

Dorolțu 0 103 0 0 0 103

Inucu 1 416 0 0 0 417

Leghia 7 536 0 0 1 543

Macău 30 641 0 0 0 671

Ticu 82 0 0 0 0 82

Ticu Colonie 165 17 15 0 0 197

TOTAL 2002 3932 2950 285 2 5 7173

TOTAL 2011 3694 2615 566 0 3 7116
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Sub aspectul confesiunilor religioase populația este structurată conform tabelului. 

LOCALITATEA ORTODOXA ROMANO 

CATOLICA 

GRECO 

CATOLICA 

REFORMATA UNITARIANA BAPTIȘTI 

Aghireșu 1117 45 44 130 2 9

Aghireșu

Fabrici 

2272 156 11 555 1 33

Argișu 176 0 3 0 0 0

Băgara 42 4 0 264 0 0

Dîncu 102 0 0 0 0 3

Dorolțu 0 0 0 103 0 0

Inucu 1 3 0 413 0 0

Leghia 4 525 0 12 1 0

Macău 26 3 2 601 0 17

Ticu 82 0 0 0 0 0

Ticu Colonie 133 1 7 28 0 12

TOTAL 2002 3955 737 67 2106 4 74

TOTAL 2011 3962 670 28 1873 4 65

Din punct de vedere al structurării populațtiei pe sexe, in 2011 situația se prezenta in felul 

urmator 3567 femei si 3549 bărbați. 

Referitor la situația demografică , una din primele constatări majore o reprezintă tendința de 

descreștere a populației. Dacă in 1990 populația comunei Aghireșu a fost de 8210 locuitori in 1998 a 

scazut la 7489, iar după ultimul recensamant din 2011 aceasta a ajuns la 7116 locuitori. Deasemenea 
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migrația a crescut de la 13,5% la 34,7%. Se observa deasemenea o imbatranire a populației datorită 

migrației populației tinere.  

2.4.2  Potențialul economic 

Economia comunei Aghireșu s-a găsit sub incidența factorilor naturali: relief de dealuri cu altitudini de 

300-700 m, climat temperat cu influențe vestice, înveliș vegetal dominat de pădurile de foioase, soluri 

de pădure, condiții care au favorizat încă din vechime practicarea agriculturii.  

Factorul natural, care a determinat cele mai mari schimbări la nivel economic în comună a fost 

însă geologia regiunii, mai ales resursele diverse și utile de aici.  În decursul timpului, mai ales în 

ultimele două secole s-au produs mari transformări în caracterul economic al Aghireșului. S-a trecut 

de la o economie bazată în totalitate pe agricultură, la una în care e dominantă industria, cu ramurile 

extractivă și a materialelor de construcții. 

Sporul natural al comunei Aghireşu între anii 1970-2000
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2.4.3 Agricultura 

Agricultura reprezintă o ramură economică care contribuie la dezvoltarea regiunii. Acest rol e 

cu atât mai important astăzi, când se constată un anumit regres industrial. Singurul lucru ce rămâne 

de rezolvat, ar fi creșterea productivității. Pentru aceasta, trebuie alese acele culturi, care valorifică cel 

mai bine potențialul natural al regiunii și aplicarea unei agriculturi moderne și ecologice. Pentru o 

eficiență ridicată, trebuie luate în considerare cerințele pieței, care ar putea fi reprezentată de orașele 

Cluj-Napoca și Huedin, orașe care nu se găsesc la distanțe prea mari de Aghireșu. 

Pentru a ne face o imagine asupra potențialului agricol al zonei, cât și a modului actual de 

utilizare a terenului, e bine să urmărim structura fondului funciar la nivelul anului 2000. E ușor de 

observat că terenul agricol deține 69% din teritoriul comunei (6867 ha), fiind format din teren arabil 

27,2%, pășuni 26,0%, fânețe 15%, iar livezile dețin doar 0,8%. Din aceste date putem trage concluzia 

că profilul agricol principal este unul zootehnic (peste 60% din terenul agricol e format din pășuni și 

fânețe), cultura plantelor având un rol secundar. Interesant este însă faptul că deși condițiile de relief 

și cele pedoclimatice favorizează cultura pomilor fructiferi, aceștia se impun doar punctiform, deținând 

în total ceva sub 1% (82 ha). Se găsesc chiar condiții propice culturilor de viță de vie pe frunțile de 

cuestă cu expoziție sudică, însă acestea lipsesc din localitate. 

Structura fondului funciar

27,2%

26,0%15,0%

0,8%

17,9%

3,9%
8,1% 1,1% arabil

păşuni

fâneţe

livezi

pădure

vetre localităţi

cariere+halde

alte suprafeţe



Strategia de Dezvoltare 

Comuna Aghireșu – Județul Cluj

Page 37 of 91

Dacă în 1990 în comună au existat 3 CAP-uri, acum din totalul de teren agricol de 6867 ha, 

4845 ha se află în proprietate privată (după alicarea Legii nr. 18). IN anul 2006 în comună exista o fermă 

zootehnică profilată pe creșterea bovinelor pentru carne și lapte. Salariații acesteia erau în număr de 

10, un număr foarte mic comparativ cu cel al salariaților în agricultură dinainte de 1990, când s-a ajuns 

la 150 salariați. La nivelul anului 2000, din totalul de teren arabil 272 ha erau cultivate cu grâu și 

secară, 364 ha cu porumb, 120 ha cu cartofi, 5 ha cu floarea-soarelui, 83 ha cu legume. 

Cultura Suprafața cultiv. (ha) Producția totală (t) Productivitate (kg/ha)

Grâu și secară 272 443 1.629

Porumb 364 437 1.201

Cartofi 120 1.100 9.167

Floarea-soarelui 5 8 1.600

Legume 83 680 8.193

Se observă preponderența porumbului, cultivat în principal pentru nevoile gospodărești, fiind 

folosit ca și furaj pentru animale. O suprafață ridicată ocupă și terenurile cultivate cu legume, acestea 

găsind condiții bune de creștere în luncile râurilor. 

Animale Număr Densitate (nr./100ha)

Bovine 1.189 17,3

Ovine 2.140 31,2

Caprine 590 8,6

Cabaline 309 4,5

Porcine 1.231 45,5

Păsări 13.630 503,9

 Producția totală de carne in anul 2000 era de 416 tone greutate vie, cea de lapte de 30.770 

hectolitri (în majoritate fiind lapte de vacă și bivoliță), cea de lână de 9.040 kg, iar cea de ouă de 

2.497.000 buc. 
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După cum precizam anterior, creșterea animalelor joacă un rol primordial în agricultura zonei. 

Aceasta are doar caracter extensiv, fiind practicată în gospodării familiale. Formarea de mici ferme ar 

ridica producțiile de carne, lapte și lână. De asemenea, este nevoie de lucrări de combatere a eroziunii 

solului și reliefului, deoarece productivitatea pășunilor și fânețelor e scăzută la ora actuală din cauză 

că mai bine de 45% din acestea sunt degradate. O cauză a degradării este modul de practicare a 

pășunatului. Deoarece deține peste două treimi din terenul agricol, agricultorul privat e cel ce poate 

impulsiona dezvoltarea agriculturii și zootehniei în zonă.  

Condițiile naturale, dar și cele social-economice sunt favorabile pentru creșterea animalelor și 

în primul rând a bovinelor pentru lapte și carne și a ovinelor pentru lână, lapte și carne. Furajele 

fibroase și masa verde pot fi asigurate în întregime din producția proprie a comunei, din exterior fiind 

nevoie a se procura doar furajele concentrate. Forța de muncă pentru agricultură poate fii asigurată 

de proprietarii terenurilor arabile. 

O recomandare în concordanță cu condițiile ecologice ar fi sporirea numărului de pomi 

fructiferi și plantarea unor suprafețe cu viță de vie. Producțiile obținute ar putea fi valorificate fie ca 

fructe proaspete, fie ca băuturi spirtoase. Momentan, numărul pomilor fructiferi este mic: 23.050 din 

care 14.350 pomi roditori, iar 8.700 pomi tineri. Într-un an mediu ca producție aceasta are valori de 

80,3 tone. Cel mai des întâlnit pom fructifer este prunul (10.200), urmat de măr (1.200) și vișin (1.000). 

Din pacate, in ultimii ani, toate datele statistice de mai sus, nu au mai fost actualizate, 

nestiindu-se care este situatia actuala a fondului funciar, a efectivului de animale, a productiei de 

carne, lapte si oua si a productiei agricole vegetale. 

2.4.4 Industria 
Se poate vorbi de existența a trei momente distincte în dezvoltarea industrială a comunei 

Aghireșu: 

a) după revoluția de la 1848 până în anul 1948, când a avut loc naționalizarea tuturor 

proprietăților private și o dată cu aceasta dispariția capitalului privat. În această etapă se pun în valoare 

zăcămintele de căbune brun, existente pe teritoriul comunei, zăcăminte care au fost descoperite în 

jurul anului 1788 și care au dat naștere mai târziu bazinului carbonifer “Șorecani” (Aghireșu).  
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 În perioada celui de-al doilea război mondial, minele și instalația de preparare sunt închise.  

Termocentrala Aghireșu-Fabrici a fost construită de către o societate belgiană, între anii 1930-

1931, în scopul valorificării prafului rezultat din sortarea cărbunilor, având o putere instalată de 

8,4Mw. Încă de la punerea în funcțiune cel mai important consumator a fost orașul Cluj. În acest scop, 

termocentrala a fost legată de orașul Cluj printr-o linie de înaltă tensiune, fiind interconectată cu 

microhidrocentrala de la Someșul Rece și cu centrala Diessel, din Cluj. Desigur că și zona minieră 

Aghireșu a fost un consumator important de energie electrică.  

Până la naționalizare, termocentrala a funcționat doar cu a cincea parte din capacitatea totală 

(1,7MW) datorită unei cereri reduse de energie electrică.  

Această primă perioadă a dezvoltării industriei în comuna Aghireșu este una de mare 

imporanță, pentru că acum sunt puse în valoare toate resursele existente în perimetrul comunei. Este 

Clădirea fabricii de ipsos şi a termocentralei care funcţiona (1970).
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perioada în care dezvoltarea industriei s-a făcut pe baza capitalului străin, în care sunt atrași muncitori 

din alte zone ale țarii, stabiliți în nou înființatele colonii muncitorești.  

b) a doua perioadă începe în 1948, când prin desființarea inițiativei și proprietății 

private s-a trecut la instituirea unei economii centralizate și planificate. Pe ansamblu, 

întreprinderile prezente în comuna Aghireșu și-au continuat activitatea, dar au apărut și altele 

noi, în timp ce unele dintre ele își încetează activitatea. Această perioadă se încheie cu anul 

1989. Voi prezenta în continuare evoluția ramurilor industriale pe teritoriul comunei Aghireșu.  

După naționalizare, minele din bazinul “Șorecani” se dezvoltă intens, atît prin modernizarea 

extracției și transportului, cât și prin deschiderea unor noi mine în zona Ticu-Tămașa (jud. Sălaj).  

Între anii 1968-1969 se obține o producție de vârf, 110.000-115.000 t cărbune, cu un 

număr de circa 950 muncitori, din care 850 muncitori, proveniți din satele comunei. Deorece, 

zăcămintele de cărbuni au început să scadă, stratul util atingând doar 40-50 cm grosime, 

exploatarea acestora a devenit nerentabilă, motiv pentru care Exploatarea minieră “Șorecani” 

și-a încetat activitatea, cu data de 15 aprilie 1971.  

Cele două fabrici de ipsos, existente în anul 1948, se comasează după naționalizare (1 ianuarie 

1949), funcționând cu denumirea de Fabrica de ipsos “Rapid”, trecându-se la permanentizarea muncii 

și mărirea capacității de producție.  

Pentru a face față cerințelor mereu crescânde din domeniul construcțiilor, din anul 1961 se 

trece la dezvoltarea capacităților de producție, prin construirea unei noi secții de fabricație a ipsosului, 

cu o capacitate de 36. 000 t ipsos/an și deschiderea unei noi cariere “Birtz”, dotată cu utilaje 

mecanizate de lucru. Tot cu această ocazie s-a betonat șoseaua de legătură, cu o lungime de 11 km, 

între fabrică și carieră, ceea ce a permis trecerea la transportul materiei prime cu autobasculante 

“Tatra”, înlocuindu-se vechiul mod cu transport cu funicularul. În urma acestor investiții, crește 

capacitatea de producție, la 100.000 t ipsos/an 

. În anul 1968, capacitatea de producție a fabricii a ajuns la 160.000 t ipsos pe an, iar cariera la 

300.000 t piatră de gips pe an. În următorii ani producția a crescut, fiind orientată spre piața externă, 
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circa 30% din cantitatea de ipsos și 90% din piatra de gips vandabilă, dar și spre numeroși beneficiari 

interni.  

Pentru a face față cerințelor tot mai mari de nisipuri caolinoase și metalurgice, după 

naționalizare, se extind lucrările miniere de extracție, scop în care au fost săpate o serie de galerii 

direcționale pe zăcământ, legate între ele prin galerii transversale.  

În anul 1954, la instalația nr. 2 se fac reamenajări în fluxul tehnologic, în urma cărora producția 

crește la 4000 t caolin/an. Din anul 1960 a început exploatarea zăcământului la zi, în cariera Cornești 

(Pârâul Ursului), din partea de NE a zăcământului. Pentru transportul minereului extras, s-a construit 

un funicular și o stație de concasare pentu mărunțirea materialui. În acel an s-a dat în funcțiune o nouă 

instalație de preparare a caolinului, actuala instalație nr. 1, ca urmare producția de caolin spălat crește 

la 120.000 t nisipuri caolinoase și circa 70.000 t nisipuri metalurgice. Odată cu modernizarea procesului 

de extracție si preparare are loc o valorificare superioară a substanței utile, nisipul rezultat de la 

spălarea caolinului, care inițial era haldat, devine un produs valorificat de industria metalurgică și cea 

constructoare de mașini.  

Termocentrala Aghireșu-Fabrici, după naționalizare, și-a crescut treptat producția, astfel că, 

din 1950, a funcționat, în majoritatea timpului la sarcină plină, ca urmare a dezvoltării industriei în 

localitate, dar și în orașul Cluj.  

Odată cu construirea unor centrale electrice moderne și în urma interconectării la sistemul 

energetic național, temocentrala din Aghireșu-Fabrici devine nerentabilă, producând energie electrică 

la un preț de cost mult mai ridicat decât noile centrale electrice. Din acest motiv, dar și în momentul 

intrării în funcțiune a sistemului hidroenergetic de pe Someș, termocentrala îsi încetează activitatea, 

rămâne cu un singur cazan, folosit pentru termoficarea localității Aghieșu-Fabrici.  

Secția “Chimica”Aghireșu apărută în 1918, când producea diferite plăci și cărămizi de ipsos, a 

devenit apoi cunoscută prin produse ca: cretă albă, cretă colorată, cerneală și hârtie indigo, ceară de 

sigiliu, panglici pentru mașina de scris, acuarele. Până în anul 1948 se lucra numai sezonier, cu un 

număr de 50 angajați.  

După naționalizare, producția crește, se păstrează vechii beneficiari din zona Ardealului, 

cantitatea de cretă albă produsă era de 40.000 cutii/an.  
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Din anul 1966 secția este preluată de I.L. “Vlădeasa” Huedin, tehnologia de producere a cretei 

se schimbă, renunțându-se la turnarea pastei de cretă în fome de cărămizi ce se uscau în aer liber, 

trecând la turnarea pastei în forme de cauciuc și uscarea se face în cuptoare-tunel, încălzite cu abur 

provenit din arderea cărbunilor. După modificarea tipului de turnare crește și numărul angajaților, de 

la 35 în anul 1966, la 70 în anul 1967, pentru ca să atingă maximul in anul 1980 când erau 160 muncitori 

din care 140 femei.  

În anul 1977 I. L. “Vlădeasa” se desființează și din anul 1978 secția este preluată de 

întreprinderea “Napochim” din Cluj-Napoca. În anul 1980 se dă în folosință o nouă secție în Aghireșu, 

an în care a fost atinsă producția maximă, 1 milion cutii cretă albă și 750.000 cutii cretă colorată (70% 

din producție a fost orientată spre export, iar 30 % pentru piața internă). Desigur că existau și alte 

produse în afara celor menționate, dar cu cerințe mai reduse: cretă croitorie, cretă forestieră, panglici 

pentru mașinile de scris, tuș desen, tuș stampilă, cerneală albastră tip “Pionier”, cerneală albastră 

“Super”, ceară sigiliu.  

Secția “Chimica” Aghireșu își menține aceeași producție ridicată, până în anul 1989, fiind 

alături de “Victoria” București producătore de cerneală și tuș desen.  

T. C. M. M. - S. U. T. Aghireșu- își are sediul în localitate, din anul 1965 și se va menține până în 

anul 1990 cu aceeași denumire. Trustul de construcții montaje miniere a apărut ca urmare a dezvoltării 

unităților industriale din perimetrul comunei. La această activitate se adaugă cea de deservire cu 

mijloace de transport și utilaje de medie și mare mecanizare a activității de construcții-montaje miniere 

în localitățile cu acest profil din Ardeal. Secția denumită S. U. T. - Aghireșu a fost înființată în anul 1968. 

Înainte de 1990 numărul de angajați s-a ridicat la 350, iar numărul de utilaje de care dispunea această 

secție era în jur de 200 (mașini de transport și utilaje).  

Industria locală și meștesugărească din comuna Aghireșu, este reprezentată de o fabrică de 

cărămizi de zgură “Alsica”, aparținătoare de I.M.C. Cluj, o secție de cărămizi din zgură ce aparție 

Consiliului popular comunal și o secție de artizanat aparținând C.A.P. Macău. In anul 2009, aceasta 

fabrica nu mai functiona insa. 

Această a doua etapă, este una de industrializare forțată, mai ales intre anii 1951-1979, când 

au avut loc supradimensionări ale producției, dar și a numărului de angajați.  
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c) Începând cu anul 1990 s-a trecut de la structurile economiei planificate, hipercentralizate de 

tip socilalist, la cele ale pieței libere. Aceasta presupune schimbarea întregului sistem economic, 

adaptarea unor sectoare întregi la noile cerințe. În aceste condiții, nici întreprinderile industriale din 

comuna Aghireșu, nu scapă de efectele restructurării, efecte care vor fi analizate la nivelul principalilor 

producători, care și-au menținut domeniul de activitate.  

Unitățile industriale prezente, în anul 2007 (2014), în comuna Aghireșu sunt: 

Fabrica de ipsos ETEX BUILDING PERFORMANCE SA – Bucuresti,      fosta “Lafarge Gips S.A. 

Sucursala Aghireș” parte a grupului Lafarge, societate ce a achiziționat pachetul majoritar de actiuni la  

S.C. ROMCIM S.A. București. 

Începând cu 10 noiembrie 2002 Fabrica Romcim S.A. - sucursala Aghireșu devine societate 

comercială cu personalitate juridică, sub numele de S.C. Lafarge Ipsos S.A. Aghireșu. Privatizarea a avut 

loc prin cumpărarea pachetului majoritar de către Grupul Lafarge, care este liderul mondial în 

domeniul materialelor de construcție.  

Fabrica de ipsos „ETEX BUILDING PERFORMANCE” (fosta Lafarge) 
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Fabrica de la Aghireșu are o tradiție de peste 100 ani în fabricarea ipsosului, fiind în anul 1888, 

primul producător în domeniu, din România.  

După privatizare fabrica și-a păstrat produsele tradiționale, dar pentru a face față unei piețe 

libere calitatea lor este superioară. Din categoria produselor tradiționale putem aminti: 

 ipsos construcții – utilizat în toate lucrările curente de construcții și de reparații. 

Ipsosul de construcții este un sulfat de calciu natural semihidrat fin măcinat, de culoare albă, obținut 

dintr-un gips atent selectat.  

 ipsos pentru modelat – utilizat în ceramică, finisaje interioare și elemente decorative, 

pentru confecționarea formelor de lucru pentru faianță, opere de artă, cretă. Produsul este un sulfat 

de calciu semihidrat, fin măcinat, de culoare albă, obținut printr-o tehnologie specială. În compoziția 

lui se găsește semihidrat beta preponderent, alături de semihidrat alfa.  

 ipsos medicinal – utilizat în chirurgia ortopedică și traumatologie. Este un sulfat de 

calciu natural semihidrat, de culoare albă, obținut dintr-un gips atent selectat.  

 ipsos pentru pudrare – este un ipsos cu o finețe avansată. Se folosește ca și 

antiaglomerant pentru îngrășăminte chimice și suport pentru pesticide lichide.  

 gipsul – un produs de calitate superioară pentru fabricarea lianților.  

Pentru a se menține pe piața liberă fabrica a trebuit să se adapteze – cerințe noi – 

produse noi: 

 ipsos superior – folosit pentru remedierea degradărilor locale și pentru finisări 

interioare, are o finețe avansată, este rezistent și nu fisurează, iar după uscare surprafața rămâne albă 

și netedă.  

 glet ultrafin – produsul este o pubere albă pe bază de ipsos aditivat, cu finețe avansată, 

care prin amestecare cu apă formează o pastă omogenă cu priză întârziată și o bună plasticitate. Se 

utilizează pentru finisarea tencuielilor interioare pe bază de ciment, ipsos, var, dar și pentru reparații 

ale finisajelor interioare degradate.  

 mortarplast – este un mortar gata preparat, pe bază de ipsos și perlit care nu necesită 

adaos de nisip și var. Pentru punerea în operă se amestecă doar cu apă. Se utilizează pentru executarea 
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tencuielilor interioare de bază, cu aplicare manuală, pe suport de cărămidă, BCA, piatră, șipci de lemn, 

beton etc.  

 calcit superalb – folosit pentru fabricarea gleturilor, adezivilor, vopselelor și pentru 

glazuri ceramice. Are un grad de alb ridicat (92 pe filtrul albastru) și compensează adaosurile clasice de 

var în rețetele de glet și mortar.  

Segmentele de piață la care se adresează, aceste produse, identificate conform politicii de 

vânzări a Grupului Lafarge sunt: mari distribuitori (depozite de materiale de construcții); firme de 

construcții; industria ceramică; spitale; magazine specializate în vânzarea materialelor de construcții.  

În afara creșterii calității produselor și a valorificării superioare a materiei prime prin fabricarea 

unor produse noi, privatizarea a dus la modificări în structura de personal, astfel au avut loc reduceri 

de personal, evoluția numărului de angajați fiind prezentată în continuare: 

Anul Numărul de angajați Muncitori Personal TESA

1965 321 279 42

1970 324 278 46

1975 334 292 42

1977 350 315 35

1980 325 291 34

1985 312 278 34

1990 292 260 32

1995 226 199 27

1998 233 207 26

1999 122 100 22

2000 104 84 20

2001 94 74 20

2002 86 70 16

2003 84 68 16

2004 81 66 15
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Dacă în perioada 1965-1990 fabrica a funcționat cu un număr relativ egal de muncitori, 

cu un maxim în anul 1977 (350 angajați), după anul 1990 numărul de angajați începe să scadă, 

în urma retehnologizării unei părți a fabricii, inlocuirea instalației de ardere a gazului de 

gazogen, cu o instalație de ardere a combustibilui lichid.  

Deși privatizată în anul 1990, fluctuația de personal este nesemnificativă până in anul 1999, 

când în urma automatizărilor și modernizărilor aduse la linia tehnologică de fabricare a ipsosului, a fost 

necesară reorganizarea activității, aplicându-se un program de plecări voluntare cu acordarea de plăți 

compensatorii. În aceste condiții în anul 1999 au plecat din unitate 111 persoane. După acest an se 

păstrează tendința de scădere a numărului de personal, ajungând ca în anul 2004, fabrica să dispună 

de un număr de 81 angajați.  

După preluarea fabricii de către Grupul Lafarge s-au avut în vedere și alte obiective, în afară 

de cel al modernizării și al diversificării producției, unul dintre ele referindu-se la protecția mediului 

înconjurător, iar cel de-al doilea la protecția muncii. Fabrica funcționează cu două puncte de lucru: 

cariera “Birtz”, situată pe teritoriul comunei Aghireșu, la E de Valea Leghiei, pe partea stângă a pârâului 

Batoș, la o distanță de 11 km de sediul administrativ al fabricii. Metoda de exploatare a rocii de gips 

este una în trepte drepte, descendente. Al doilea punct de lucru este fabrica de ipsos, situată în centrul 

localității Aghireșu-Fabrici, la 28 km de Cluj-Napoca, ce are ca domeniu de activitate producerea și 

comercializarea de ipsos, gips etc.  

Cariera „Birtz” 

– Leghia. 
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În sectorul extractiv (cariera Birtz), s-a realizat un sistem mixt de combatere a prafului, 

constând în umectarea pietrei de gips prin pulverizarea fină a apei în interiorul concasorului și aspirația 

mecanică a pulberilor cu dirijare într-un ciclon prevăzut cu sistem de însăcuire.  

Produsul obținut în evacuarea ciclonului constituie un sulfat de calciu natural având utilizare 

ca accelerator de priză, pentru fabricarea plăcilor de gips-carton.  

Exploatarea Minieră Aghireșu, își continuă activitatea și după 1990, dar cu o  restrângere a 

activității, ceea ce a însemnat masive reduceri de personal; dacă în 1988 numărul de angajați era de 

2500, numărul acestora se reduce constant, ajungînd la 1273 muncitori în 1993, 898 în anul 1996, iar 

în urma restructurărilor din acest an numărul angajaților scade cu 256 persoane, fiind de 642 angajați 

în anul 1997. Prin acordarea de plăți compensatorii în anii 1997 și 2002, în anul 2004 fabrica 

funcționează cu 250 de angajați, din care 30 personal TESA.  

Privatizarea Exploatării Miniere Aghireșu, a avut loc prin cumpărarea pachetului majoritar de 

acțiuni de către firma S.C. ”Bega Minerale Industriale” S.A. în anul 2000. În urma privatizării se 

păstrează profilul întreprinderii, exploatarea de nisipuri cuarțoase și caolinoase și prelucrarea acestora, 

dar s-a trecut la îmbunătățirea calității acestora, prin retehnologizare, fabrica fiind dotată cu o linie 

modernă, complet automatizată de flotare și uscare a nisipului și montarea unui filtru-presă, pentru 

presarea caolinului.  

S.C. BEGA MINERALE 

INDUSTRIALE S.A. 
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Având numeroși beneficiari (peste 316 în anul 1971, ajungînd mai apoi la peste 600) producția 

fabricii s-a menținut ridicată, 2 milioane t nisip/an și 150.000 t caolin/an, aceasta până în anul 1989, 

după care începând cu anul 1990, producția a scăzut constant până la privatizare, cel mai scăzut nivel 

fiind atins în anul 1999, când s-au produs doar 140.000 t nisip din volumul descopertei de 300.000 mc. 

Înainte de 1990 producția de caolin se îndrepta spre întreprinderile de ceramică și porțelan, iar 

nisipurile metalurgice spre combinatele de utilaj greu și cele siderurgice, după acest an, structura 

beneficiarilor s-a schimbat, nisipul din zona Aghireșu este folosit mai ales de industria sticlei și industria 

materialelor de construcție, caolinul se folosește în aceeași ramură industrială, pentru producerea de 

ceramică fină și porțelan. Marfa se expediază pe calea ferată, stația de expediție beneficiază de un triaj 

propriu, dar mai ales cu mijloace de transport auto. Nisipul se valorifică vrac, dar și în saci de 1 tonă, 

iar pentru viitor se preconizează construirea unei linii de însăcuire-saci de 25 kg, pentru exportul 

nisipului uscat.  

După privatizare producția începe să crească ajungând în anul 2003 la 450.000 t nisip, din 

550.000 mc descopertă, iar producția de caolin la 15.000 t (caolinul reprezintă 12% din zăcământ).  

Datorită unei rentabilități scăzute o parte a instalațiilor au fost închise: instalația nr. 2 Băgara, 

în anul 1990; instalația Ciocaș în anul 2001. Prin încetarea lucrului la o parte din instalații, inclusiv la 

cea care alimenta funicularul, acesta a fost desființat în anul 1992, demontat și valorificat ca fier vechi. 

În prezent se lucrează în cariera Cornești, câmpul minier nr. 2 și în cariera Stoguri, câmpul minier nr. 5, 

iar nisipul se transportă la stația de prelucrare cu o bandă transportatoare în lungime de 4.800 m.                           

Ex-instalaţia Ciocaş.
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Deoarece rezervele de nisip din zona Aghireșu sunt pe cale de epuizare se are în vedere 

deschiderea altor perimetre de exploatare, în afara teritoriului comunei, în zona satelor Mihăiești-

Sânpaul (comuna Sânpaul), de unde materia prima să fie adusă cu mijloace auto, pînă la stația de 

prelucrare din Aghireșu-Fabrici.  

Între unitățile industriale prezente pe teritoriul comunei Aghireșu este și Electrica Transilvania 

Nord S. A. - Sucursala Cluj- Centrul de rețele electrice Aghireșu, cu sediul in Aghireșu-Fabrici nr. 330. 

Acest centru deservește o zonă cu o suprafață de 56 654 kmp, un număr de 6 comune: Aghireșu, 

Gârbău, Sânpaul, Căpuș, Izvorul Crisului, Râșca, cu o populație de 20 035 locuitori.  Satele deservite 

sunt în număr de 37, cu o populație de 18.475 locuitori, la care se adaugă 4 cătune, cu o populație de 

1.560 locuitori. Până în anul 1990 punctul de distribuție a energiei electrice avea un număr de 10 

angajați, pentru ca în anul 2000 numărul acestora să ajungă la 33.  

La nivelul comunei a fost realizat un grad de electrificare de 100%, lungimea totală a rețelelor 

fiind de 29 km, 24 posturi de transformare, racordate la liniile de înaltă tensiune de 20 kV ale sistemului 

energetic național. O problemă apărută în ultimii ani este cea a deconectărilor de la alimentarea cu 

energie electrică, din cauza creșterii prețurilor, a situației materiale ce nu permite unui număr din ce 

în ce mai mare de locuitori să-și achite contravaloarea consumului, fiind luată măsura debranșărilor 

definitive sau temporare a consumatorilor.  

Dintre măsurile luate de S.C. Electrica S.A. pentru îmbunătățirea serviciilor oferite populației 

pot aminti: înlocuirea treptată a stâlpilor de lemn cu stâlpi de beton, schimbarea contoarelor vechi cu 

Cariera Stoguri. 
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blocuri de măsură și protecție noi (care au descurajat furtul de energie electrică), mărirea puterii 

posturilor de transformare, etc.  

După anul 1990, o dată cu trecerea la economia de piață, la fel ca în întrega tară și în comuna 

Aghireșu au apărut o serie de agenți economici a căror principală activitate este cea de comerț și 

alimentație publică, mici magazine care au înlocuit magazinele sătești ce existau în toate localitățile 

comunei. Din păcate spațiul acestora precum și a complexelor comerciale mari existente în Aghireșu și 

Aghireșu-Fabrici sunt în cea mai mare parte nefolosite.  

Există mici meșteșugari care continuă să-și desfășoare activitatea în ateliere amplasate în 

curtea casei: tâmplari, cismari, ceasornicari, depanatori radio-tv, croitori.  

SC KNAUF GIPS SRL – automatizat, putini angajati. 

2.4.5 Turismul  

„Laguna Albastră” 

Turismul este foarte puțin reprezentat între activitățile economice ale comunei. Cauza ar fi 

faptul că acest areal geografic nu prezintă suficientă atractivitate ca peisaj, fiind concurat de 
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apropierea Munților Apuseni. Totuși, teritoriul comunei ar putea fi valorificat din punct de vedere 

turistic mult mai mult, prin atragerea de investitori și punerea în valoare a obiectivelor turistice: 

2.4.5.1 Cabana Leghia 

Situată la altitudinea de 567 m, se află pe pârâul băilor, la 2 km sud de satul Leghia și la 1,7km 

de șoseaua națională DN 1. Ea a fost construită în toamna anului 1966 pe locul vechilor construcții ale 

băilor de la Leghia. 

Cabana Leghia 

(1970). 

Cabana Leghia 

(2005). 
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2.4.5.2 Tabăra Leghia 

Pe același teritoriu al fostelor băi Leghia s-a amenajat, în anul 1967, la cca. 100 m nord de cabana 

turistică, cea mai importantă tabără județeană, având o capacitate de 170 locuri pe serie. Tabăra 

dispune de un pavilion central, sală de mese, club, bazin de înot, terenuri de sport etc.

În afara importanței turistice, această zonă prezintă și o importanță balneară. Izvoarele 

sulfatate-calcice (cca. 11) au fost cunoscute și folosite în scopuri terapeutice încă din anul 1794 (conf. 

arhivei bisericii romano-catolice din Leghia). (preluata de Primarie constructia) 

2.4.5.3 Băile Leghia 

Proprietatea bisericii romano-catolice, au cunoscut o dezvoltare maximă la sfârșitul secolului 

trecut și începutul secolului XX. Astfel, în anul 1900, băile dispuneau de mai multe pavilioane, însumând 

40 de camere, un restaurant, 3 bazine în aer liber, instalații pentru băi calde și nămol etc. Nămolul era 

Tabăra Leghia (1970).
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adus în butoaie mari, cu căruțele de la Stoboru (jud. Sălaj), unde există un important zăcământ de turbă 

și nămol argilos turbicol, cu efecte terapeutice multilaterale. 

După primul război mondial, băile au fost abandonate, iar pavilioanele existente au fost 

transformate în cămine pentru orfanii de război. Din lipsă de întreținere și ca urmare a distrugerilor 

suferite în timpul celui de-al doilea război mondial, toate amenajările s-au distrus. Un interes deosebit, 

pentru dezvoltarea turismului în zonă prezintă valorificarea la un nivel superior a posibilităților de 

recreere și odihnă pe care le oferă condițiile naturale de la Leghia. Deasemenea potențialul apelor cu 

prorietăți terapeutice descoperite la leghia ar trebuie fructificat. 

În apropiere de Leghia se mai află câteva obiective turistice interesante: 

 punctul turistic „Izvorul Crișului”, aflat la cca. 3 km de cabana Leghia (pe potecă la 20 

minute), pe DN Cluj-Oradea; 

 cheile Pănicenilor, la cca. 4 km distanță, între satul cu același nume și valea Bedeciului; 

 culmea Risegului (747 m), din apropierea gării Stana, pe care înlorește spre sfârșitul lunii 

mai, tulichian (Daphne cneorum) și de pe care se dechide o splendidă panoramă spre 

Vlădeasa și Munții Gilăului. Tot aici, în apropierea gării se întâlnește și frumoasa orhidee – 

papucul doamnai (Cipripediun calceolus); 

 din gara Stana, pe valea cu același nume se află și ruinele cetății medievale a Almașului, 

din care se păstrează o parte a turnului de veghe și câteva ziduri 

2.4.5.4 Viitoarea rezervație 

Gipsurile de la Leghia (botanică, geologică și peisagistică) 
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2.4.5.5 Ruinele castelului Bacskai (1571), cu elemente renascentiste în arhitectură. 

Viitoarea rezervaţie „Gipsurile de la Leghia”. 

Ruinele castelului Bacskai. 
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2.4.5.6 Bisericile de piatră din Dorolțu (sec. Al XIII-lea), Aghireșu (sec. XIV), Băgara (sec. XVIII). 

2.4.5.7 Bisericile de lemn din Aghireșu, Dâncu (1740), Macău (1730), Ticu (1641). 

Biserica Reformată 

din Aghireşu. 

Biserica „Sf. Arhangheli” din Aghireşu. 
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2.4.5.8 Lacurile  

apărute între haldele de steril ale exploatării de nisipuri cuarțoase și caolinoase, atrag un număr 

mare turiști mai ales la sfârșit de săptămână, deși nu dispun de nici o amenajare. Se impune o minimă 

amenajare a acestora și exploatarea lor din punct de vedere turistic. 

Lacurile din cariera Aghireşu.
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În prezent, cu excepția Cabanei Leghia și a Taberei pentru elevi Leghia, toate celelalte obiective 

turistice nu sunt puse în valoare și nici nu sunt incluse în traseele turistice, deoarece infrastructura de 

transport nu permite un acces ușor spre aceste obiective. In 2008 insa a fost depus un proiect spre 

finantare prin Programul Operational Regional, proiect in valoare de 15.000.000 Euro ce vizeaza 

dezvoltarea unui Parc Balnear la Arghisu. – proiectul nu a fost in final finantat 

2.4.6 Servicii si obiective de utilitate publica 

2.4.6.1 Alimentare cu apă și canalizare 

Alimentarea cu apă se face in cea mai mare parte a localităților comunei din surse proprii prin 

acumularea apei din izvoare subterane si de suprafață în rezervoare și distribuirea ei în rețea. De 

asemenea există localități cu posibilități limitate de resurse locale și localități lipsite de surse locale de 

alimentare cu apă. În ceea ce privește alimentarea cu apă, aceasta se face în Aghireș Sat, Aghireș 

Fabrici, Macău organizat, avînd drept sursă apa subterană, dirijate în rezervoare de apă situate la 

inalțime de unde apa se distribuie în localitate prin cișmele sau în cazul Aghireșu Fabrici, la fiecare 

gospodărie în parte. În restul localităților alimentarea cu apă se face din fîntîni proprii, stratul de apă 

freatică fiind de buna calitate situîndu-se la adîncimi de 1-3m.  

În afară de localitatea Aghireșu Fabrici in comună nu există rețea de canalizare, însa și  această 

rețea existenta nu deservește intreaga localitate. In 2016 s-a realizat extinderea retelei de apa si 

canalizare din din Aghiresu Fabrici, iar pentru Aghiresu Sat se cauta surse de finantare. În restul 

localităților evacuarea apelor menajere se face direct in curțile oamenilor, iar apele meteorice se scurg 

în emisarii naturali.   

Se constată astfel necesitatea extinderii, reabilitării si modernizarii rețelelor de alimentare cu 

apă existente, de asemenea sunt necesare lucrări de investiții pentru realizarea a doua stații de epurare 

în zona Ticu precum și introducerea canalizarii pentru celelalte sate. 

La Leghia s-a introdus apa potabila in 2011. 
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2.4.6.2 Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea satelor comunei Aghireșu se realizează prin 24 posturi de transformare, racordate 

la liniile de înaltă tensiune de 20kV ale sistemului energetic național. Dintre aceste posturi 6 (însumând 

7530 kVA) alimentează consumatorii industriali (din Aghireșu-Fabrici), iar restul de 18 posturi trafo 

(însumând o putere de 1909 kVA) alimentează consumatorii casnci și edilitari. Distribuția se face în cea 

mai mare parte prin rețele aeriene de joasă tensiune, montate pe stâlpi de lemn sau de beton. 

Lungimea totală a rețelelor este de 29 km. Consumul de energie electrică în anul 1992 a fost de 24.870 

MWh/an. La nivelul comunei e realizat un grad de electrificare de 100%. 

Îmbunătățirea rețelei de alimentare cu energie electrică poate consta în: mărirea puterii 

posturilor de transformare și înlocuirea treptată a stâlpilor din lemn cu stâlpi din beton. 

GAZ – numai la unitatile industriale, Bega, Knauf si Eltex si la Caminul Cultural din Aghiresu Fabrici  

2.4.7 Invățămînt 

Comuna Aghireșu dispune de un sistem educațional destul de bine pus la punct; in anul 2006 

in comuna exista o școala generala cu clasele I-X situata in Aghireșu Fabrici care a fost desfintata in 

2007, devenind scoala cu clasele I-VIII, o scoala generala cu clasele I-VIII, in Aghireș Sat și școli generale 

cu clasele I-IV in Aghireșu Fabrici, Arghișu, Băgara, Dîncu, Dorolțu, Inucu, Ticu Colonie, Leghia și Macău.

Actul educational se desfașoara activitatea in cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. 

Expectie face scoala din Inucu ce a fost renovata in totalitate. In Aghires sat in aceasta vara sunt 

preconizate a incepe lucrarile la construirea unei noi cladiri ce va avea drept scop, functionarea scolii 

generale cu clasele I – VIII. Aceasta va deservi la fel ca fosta scoala si elevii din satele alaturate.    In 

2009 a fost finalizata constructia scolii noi. 

In anul 2007, unitatea din Aghiresu Fabrici asigura educatia pentru un numar de 204 elevi la 

sectia romana iar la secția maghiară sînt 59 de elevi. În restul școlilor din comuna invața un număr de 

210 elevi în învățămîntul primar.   

De asemenea, școala din Aghreș Fabrici dispune de un laborator de informatica dotat dupa 

ultimele standarde si conectat la internet.  
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In comună se află 7 unitați de invatamant preșcolar: grădinița cu program normal din Aghireșu 

Fabrici cu 5 grupe ce numără in total 100 de copii, grădinița cu program normal din Aghireș Sat care 

are 50 de copii, grădinița din Băgara cu orar sezonier unde invață 17 copii, cea din Macău tot cu orar 

sezonier in care sunt 22 de copii, grădinița din Ticu Colonie in care sînt 14 copii, grădinița din Leghia in 

care sînt 22 de copii și grădinița din Inuc in care învață 20 de copii. In ceea ce priveste resursle 

materiale, comuna dispune de:  

 13 Sali de gradinita,  

 17 cilcu primar,  

 13 ciclu gmnaaial 

 5 laboratoare  

 sala de sport 

 o bibleoteca  scolara 

 10 Sali profesorale 

 2 Sali director 

 Birou contabilitate 

 2 Sali depozit 

 4 Sali destinate depozitarii alimentelor din programul cornul si laptele 

 4 Sali neutilizate 

 3 terenuri de sport cu o suprafata totala de aproximativ 2500 mp 

Deasemenea scoli din comuna Aghiresu sunt dotate cu 30 de calculatoare, 4 televizoare și 2 

radio-casetofoane 

2.4.8 Sistemul de sanatate și de asistența socială 

Din punctul de vedere al dotărilor sanitare in comună există un dispensar in care își 
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desfășoară activitatea 4 medici generaliști și 3 medici stomatologi. Medicii de familie asigură 

asistență medicală pentru specializarile medicină generală și pediatrie. Deasemenea acestia se 

deplaseaza și in satele comunei, unde dispun de 4 cabinete. In comună funcționeaza un punct de 

urgenta, care dispune si de o salvare  precum si un cabinet veterinar, care nu dispune însă de medic 

specialist, doar de doi asistenți. De asemenea exista trei farmacii de uz uman în localitatea Aghireșu 

Fabrici. 

2.4.9 Mediul cultural  

Cuprinde mai multe instituții, care sunt reprezentate în comuna Aghireșu prin: cămine culturale 

care există în toate satele cu excepția localităților Ticu și Dorolțu și biblioteci. Funcția culturală a 

căminelor este astăzi mai mult teoretică, fapt datorat și stadiului avansat de degradare al acestora. În 

acest sens se prevăd lucrări de modernizare, renovare și dotare a acestor cămine culturale, având în 

vedere că nu s-au mai realizat lucrări de reabilitare în ultimii ani, astfel putând deveni impracticabile. 

Numărul bibliotecilor a scăzut foarte mult după 1990. Dacă în 1980 existau 12 biblioteci, azi au mai 

rămas doar 4, din care una este bibliotecă publică (cu 14.495 volume), alta se găsește la fostul Liceu 

Teoretic (cu peste 8.100 volume), iar celelalte două în Aghireșu și la S.C. Bega Minerale S.A. 

Deși viața culturală a comunei a înregistrat un declin după 1990, totuși pot fi amintite câteva 

formații artistice care s-au păstrat de-a lungul anilor: 

 formațiile de dansuri populare românești și maghiare din Aghireșu și respectiv Inucu 

 formația de teatru și de teatru de păpuși din Macău 

 formația de teatru din Leghia 

Latura spirituală a comunei este întregită de apartenența la comunitățile religioase, unele cu 

rădăcini străvechi în istorie, altele mai recent apărute. Cultele cu cei mai mulți reprezentanți sunt 

ortodoxismul și religia reformată, urmate cu o pondere mai mică de religia romano-catolică, greco-

catolică, adventistă, penticostală, baptistă și unitariană. Multe activități culturale se desfășoară și în 

cadrul bisericilor sau sub îndrumarea celor care slujesc în aceste lăcașe de cult.  

2.4.10 Parteneriate 

Comuna Aghiresu este infratita cu localitatea Nagyvenyim din Ungaria. Astfel au avut loc numeroasa 

schimburi culturale precum si de experianta la nivelul administratiilor locale din cele doua localitati. 
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Deasemenea Primaria Aghireșu este in parteneriat cu Oragnizatia internaționala World Vision. 

2.5 Fisa prezentare localitate 

Localitatea Aghiresu 

Judetul Cluj

Teritoriu Administrativ- suprafata 99,45 kmp

Localitati apartinatoare Aghiresu Sat, Arghis, Băgara, Dîncu, 

Dorolțu,Inucu, Leghia, Macău, Ticu, Ticu 

Colonie 

Adresa Consiliului local Aghireșu Fabrici, nr 83

Primar Lehene Sorinel Gelu

Distanta pana la resedinta judet 31 km

Situația funciară 

Teren arabil 3019 Ha

Pasuni 2530 Ha

Fanete 1994 Ha

Vii 14 Ha

Paduri 1589 Ha

Neproductiv 240 Ha

Ape si stuf 208 Ha

TOTAL 9594 Ha
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Situatia Demografica  Nationalitati 

Femei – 3657 Romani – 3932

Barbati – 3516 Maghiari – 2950

TOTAL – 7173 Rromi – 285

Altele – 6

Forta de munca activa-

Salariati – 1970

Someri – 280

Pensionari – 2600

Persoane cu dizabilitati -

Utilitati

- Retea energie electrica – exista 

- Energie termica – nu exista 

- Retea apa potabila autorizata – nu exista de 

cat in 3 sate 

- Stație de epurare – există  

- Retea canalizare menajera – există doar in 

Aghires Fabrici 

- Retea gaz metan – nu există 

Specificul Local

Relief –  deluros 

Ape curgatoare – Paraul Nadas, 

Lacuri – nu exista ; exista posibilitate de 

acumulare 

Resurse naturale –de suprafata- nisip  

Caolinos; piatra gips ; pasuni.  

Resurse umane 20% cu studii superioare ; 40% 

calificati 
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- Cai acces – C.F.R . , DJ 108 C

- Telefonie fixa – există 

-Telefonie mobilă – există Orange, Vodafone, 

Telekom 

- Retea internet – exista 

- Mijloace de transport in comun – nu există 

- Management al deșeurilor menajere – nu 

există 

Altitudinea – 740 Macau 

Surse de poluare – gunoaiele menajere, 

activitatea extractiva 

Grad seismic – 6 conform STAS III so / 1- 77 

Rezervații :(naturale, istorice, de arhitectura) : 

Rezervația de ghips de la Leghia  

Monumente istorice si de arhitectura – 

Bisericile satelor  

Capacitatea de cazare – Cabana Leghia 

Facilitati fiscale locale –  

Cladiri disponibile pentru diverse activitati – 3

Investitori existenti in zona – S.C. Bega 

Minerale S.A., S.C. Lafarge S.A. 

Economia locala 

Agenti economici Capital privat Capital de stat Capital mixt

Industrie 6 - -

Agricultura 20 fermieri - 8

crescatori de vite, 12 

oieri) 

- -

Comert 68 - -

Constructii 8 - -

Transport - - -

Turism 1 - -
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TOTAL 77 - -

Agenti economici Cifra de afaceri / an

Pana la 100 mil lei 100 – 1 mld. lei Peste 1 mld. Lei

Persoane autorizate 25

Asociatii familiale 10

S.R.L. 36 4

S.A. 2

Persoane autorizate 25

Instituții financiar 

bancare 

1

Invatamant Nr. Unitati Nr. locuri 

Primar- gimnazial 7 1200

Profesional -

Liceal -

Sanatate                           Nr. Unitati                  Fond Locativ Nr. Locuinte 

Spitale - Privat 2200

Policlinici - De stat 70

Dispensare 1
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Lungimea retelelor(km)                         Lungime Drumuri (km) 

Apă 15 Nemodernizate Modernizate

Canalizare 3,5 Europene - -

Termoficare - Naționale - -

Gaze - Județene - 22

Rețele electrice 30 Comunale 20 -

2.6 Dezvoltarea comunei Aghireșu in viziunea administratiei locale 

Actuala conducere a Primariei Aghireșu, impreuna cu Consiliul Local, a identificat mai multe 

nevoi și a propus in vederea soluționării lor masuri de intervenție pentru regenerarea socio – 

economica a comunei sintetizate in cateva direcții de dezvoltare pe domenii de activitate. Aceste 

măsuri au fost prezentate in adunari publice ce au avut loc pe raza comunei. Prezentul plan strategic 

ofera oportunitatea unei analize comparative  intre viziunea administrației si viziunea cetațenilor .

Direcția 1 – Imbunatățirea infrastructurii locale de comunicație

Scopul – Cresterea unei infrastructure moderne care sa permită realizarea de investiții in 

economia locală. 

Activitati propuse ; 

 Lucrări de modernizarea drumurilor comunale – in derulare; 

 Lucrări de reabilitare si modernizare strazi ; 

 Demersuri privind lucrări de reabilitare ca drumurilor județene care fac legatura cu 

municipiul Cluj Napoca si cu județul Salaj ; 
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Direcția 2 –Rețele de utilitate pubică 

Scopul – Cresterea calitatii vietii, al gradului de confort al populatiei și de protecție a mediului 

natural ; 

Activitati propuse: 

 Reabilitare, modernizare si extindere reatea comunala de apa in localitatea Leghia – 

facut in 2011; 

 Realizarea unei retele de canalizare si a unori statii de epurare precum si extinderea 

celei existente in Aghireșu Fabrici  ; 

 Realizarea unui management integrat al deseurilor; 

 Lucrări de introducere a gazului metan in toată comuna ; 

Direcția 3 – Infrastructura pentru administratie, educatie si cultura și sport 

Scopul – Asigurarea unei baze edilitare și a unor condiții de desfașurare optimă și modernă a 

respectivelor activitați. Creșterea gradului de educație civică de cultură civică de instrucție și de 

formare a unei culturi comunitare ;  

Activități propuse: 

 Inființarea unor puncte de informare publică ale administrației locale in localitațile 

aparținătoare - ; 

 Reabilitarea si dotarea scolilor de pe raza comunei – realizat partial in perioada 2007-

2009; 

 Lucrări de modernizare si dotare a primariei – obiectiv realizat - ok 

 Dotarea cu mobilier si logistică a gradinițelor ; 

 Construirea de locuinte sociale (lipsa surse de finantare); 

 Construirea unui azil de batrani – finalizat 2016 
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Direcția 4 – Infrastructura pentru  agrement , turism, petrecerea timpului liber si protectie socială 

Scopul – Creearea unor condiții populației locale și celor care vizitează zona, pentru agrement 

si petrecerea timpului liber și in vederea inbunatațirii serviciilor sociale necesare grupurilor 

dezavantajate ;

Activitati propuse : 

 Amenajarea de unei zone naturale ca parc, loc de odihnă și promenadă ; in perioada 

2007 – 2009 in Aghiresu Fabrici s-au reparat trotuarele, iar spatiile verzi au fost 

reparate, s-a realizat un parc cu fonduri de la Ministerul Mediului si au fost ingradite 

in zona centrala; 

 Amenajarea de spații de joaca pentru copii in toate localitațile comune ; in 2009 a fost 

castigat un proiect pentru amenajarea unui asemenea parc in Aghiresu Sat; 

 Infiintarea unui centru de asistența privind educația juvenilă ; 

 Inființarea unor servicii sociale la domiciliu (functioneaza prin asistentii personali); 

Direcția 5 – Infrastructura de afaceri 

Scopul – Susținerea dezvoltării mediului de afaceri, domeniu de activitate care asigură o dezvoltare 

durabilă si reală a comunei Aghireșu ; 

Activitati propuse: 

 Facilitați pentru investitori; 

 Inființarea unui mini parc industrial ; 

 Amenajarea unei piețe locale de gross ; 

 Infiintarea unui Centru de Consultanta Locala pentru potentialii oameni de afaceri de 

pe raza comunei si pentru sprijinirea firmelor mici ; 
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Direcția 6 – Cresterea capacitatii institutiilor locale  

Intarirea coeziunii sociale 

Scopul – Cresterea capacitații comunitare pentru susținerea procesului  de dezvoltare locala 

Activitați propuse: 

 Creșterea capacitatii autoritatilor locale  privind accesarea si administrarea fondurilor 

destinate dezvoltarii locale ; 

 Necesitatea participarii la cursuri de instruire si perfectionare a persoanelor din 

administratia locala, din sistemul institutional local ; 

 Organizarea de seminarii  si dezbateri la nivelul comunitatii  in vederea cresterii 

capacitatii comunitare, de a creea strategii proprii de dezvoltare, a identifica surse de 

finantare, a elabora si implementa proiecte, in scopul dezvoltarii locale. Sustinerea 

dezvoltarii societatii  civile in general, care prin activitatile desfasurate poate contribui 

la intarirea coeziunii sociale pe termen lung ; 

 Elaborarea unei strategii locale privind instruirea si pregatirea unor persoane care sa 

se ocupe in comunitate de educatia referitoare la  

 violenta in familie, violenta publica, violenta in scoli, consumul de droguri, prostitutie, 

alcolism, etc. Scopul acestei actiuni este cresterea sigurantei comunitatii ; 

 Promovarea includerii sociale, imbunatatirea si diversificarea servciilor sociale de 

asistenta ; 

 Sprijinirea comunitatii rromilor si a grupurilor sarace in vederea imbunatatirii 

conditiilor de viata si a integrarii lor sociale; 

 Promovarea standardelor si cerintelor Uniunii Europene in problema protectiei 

sociale. 
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2.7 Studii de fezabilitate existente 

Administratia Locala  a comunei Aghireșu  a inițiat  elaborarea urmatoarelor Studii de 

Fezabilitate . 

 S.F  Introducerea gazului metan in comuna Aghireșu 

 S.F. Introducerea apei potabile in satul Leghia - realizat 

 S.F. Amenajarea vaii Macăului  

 S.F. Canalizare Aghiresu Sat 

 S.F. pentru Baza Sportiva in Aghiresu Fabrici – finalizare 2017 

 S.F. pentru proiect integrat in cadrul Masurii 322, proiect integrat depus impreuna cu 

comuna cu Garbau, care include pentru comuna Aghiresu urmatoarele obiective : 

modernizarea prin asfaltare a drumului comunal ce face legatura intre Aghiresu Fabrici 

si Cornesti, amenajarea spatiului de agrement de la Laguna Albastra si construirea unui 

azil de batrani – finalizat 2016

 S.F.Reabilitare camin cultural Aghiresu Fabrici. – finalizat 2016

3 Capitolul III. Metodologia si etapele procesului de elaborare a 
Planului Strategic de dezvoltare Socio-Economica al Comunei 
Aghireșu 

3.1 Descrierea Procesului de Elaborare a Planului  Strategic 

Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economica  a comunei Aghireșu, a fost elaborat in mod 

participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor social-demografice din comunitate. 

Participarea populatiei la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Social-Economica, va 

contribui la cresterea spiritului de initiativa a oamenilor din comunitate, la implicarea categoriilor 

vulnerabile in procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea comunitatii pentru deciziile luate si 

pentru intreg procesul de dezvoltare. 
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Totodata implicarea actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare al parteneriatelor, 

dintre administratia publica locala, organizatiile comunitare si sectorul privat, in directia solutionarii 

problemelor comunitatii. 

In elaborarea Planului Strategic al Comunei Aghireșu  s-a pornit de la identificarea nevoilor  

locale, repartizate pe domenii de interes, de la resursele locale si cele potentiale, de la prioritatile 

stabilite,  urmarindu-se strategia de dezvoltare a judetului Cluj. 

Administratia Publica Locala a comunei Aghireșu, a inteles necesitatea elaborarii unui 

asemenea plan in mod participativ, in vederea unei dezvoltari durabile a localitatii. 

De asemenea, atat programele derulate de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor 

Miniere cat si programele cu finantare de la Uniunea Europeana, ce urmeaza  sa se deruleze prin 

« Fondurile Structurale », componenta regionala, reclama o asemenea exigenta si anume, existenta 

unei Strategii de Dezvoltare Locala, a unei Planificari elaborate participativ și a consultarii populației 

privind toate proiectele ce urmeaza a fi implementate. 

Accesarea unor fonduri de finantare  nerambursabile, nu poate fi facuta  in absenta unui 

asemenea Plan Strategic in care trebuie sa se regaseasca toate etapele pregatirii unui proiect depus 

pentru finantare. 

Procesul de elaborare a Planului a fost  initiat in primavara  anului 2007, prin constituirea unui 

grup de initiativa, constituire facilitata de catre facilitator din partea A.N.D.Z.M. si facilitator din partea 

O.N .G. «  Societatea Civila » din Cluj Napoca, unul din partenerii importanti  si constanți ai Primariei 

Aghireșu.

 De asemenea,  un rol important in demararea elaborarii acestui plan a avut  si  informarea de 

catre reprezentantii ANDZM de la structura teritoriala Rodna, cu privire la existenta componentei de 

« Creștere a capacitații comunitare » și a componentei de “Infrastructura Municipala”, in cadrul 

Proiectului derulat de A.N.D.Z.M. si anume Regenerare socio-economica, comuna Aghireșu  a fost 

selectata pentru ambele componente.  

Potrivit componentei « Infrastructura Municipala », depunerea solicitarii de finantare a unui 

subproiect este determinata de existenta unui Plan Strategic de Dezvoltare Social- Economica, 

elaborat participativ. 
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Facilitatorii au explicat importanta existentei planului si pasii de urmat pentru o elaborare 

participativa. 

Necesitatile exprimate  de cetateni se suprapun in mare masura cu masurile de dezvoltare  

identificate si propuse de administratia  locala. 

Principalele necesitati identificate ar fi : 

Domeniu Probleme identificate care trebuiesc rezolvate 

1.Infrastructura

- drumuri de acces 

- drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura intre 

localitatea Aghireșu Fabrici si celelalte localitati ale comunei ; 

- reabilitare si modernizarea strazilor si ulitelor ; 

- drumuri externe  - refacerea drumurilor judetene ce fac legatura intre 

localitatea Aghireșu si municipile Huedin si Cluj-Napoca

Infrastructura 

utilitatilor publice 

- Retea comunala de apa potabila ;

- Retea de gaz metan ; 

- Retea comunala de canalizare menajera

Infrastructura de 

mediu 

- Groapa ecologica ;

-Ecologizarea perimetrelor miniere; 

-Plantatii forestiere pe terenurile degradate ; 

-Sistem integrat de management al deseurilor – colectare ,  transport, 

depozitare si reciclare. 

2.Dotari edilitare - Construcție scoala Aghireșu sat;

- Constructie gradinita sat Aghireșu ; 
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- Renovare si dotare camine culturale comuna Aghireșu ;

- Amenajare parc pentru agrement, odihna si promenada. 

-Reabilitare centru comunitar – bibliotecă  

- Amenajarea unui club public pentru artă și cultură 

3.Economic - Amenajarea unei piete locale agro-alimentare si a unui targ comunal ;

- Infiintarea unui centru de consultanta in afaceri ; 

- Infiintarea unui centru de sacrificare a animalelor ; 

- Infiintarea unui punct de colectare de plante medicinale si fructe de 

padure ; 

- Inființarea unui centru de colectare a ciupercilor 

4. Domeniul Social - Infiintarea unui Centru educativ de zi ;

- Sprijinirea constituirii de ONG-uri care sa asigure asistenta  in procesul de 

educatie privind abandonurile, violenta in familie, consumul de droguri, 

prostitutia, alcolismul 

-   Amenajarea de parcuri de joaca pentru copii ; 

- Amenajarea de terenuri de sport ; 

4 Capitolul IV.  Inițierea procesului de planificare strategica 

4.1 Etapele elaborării propriuzise a Planului Strategic de Dezvoltare Socio-
Economica a Comunei Aghireșu 

Grupurile de lucru din cadrul CDSE, impreuna cu reprezentatul ONG – „Societatea Civila” și 

facilitatorul A.N.D.Z.M, au intocmit Planul de Activitati in vederea elaborarii Planului Strategic. 
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In prima etapa s-a facut o instruire a membrilor CDSE de catre Conducerea Primariei si a 

facilitatorului in baza unei metode consacrate de facilitare si consultare comunitara, (metoda ORID), 

pentru procesul de elaborare a Planului si diseminarea rezultatelor catre cetateni. 

In a doua etapa s-a trecut la elaborarea propriu zisa a Planului Strategic prin metoda  

seminariilor  care a presupus desfasurarea unui ciclu de 5 seminarii interactive. 

4.2 Analiza S.W.O.T. - Comuna Aghireșu 

Puncte Slabe

- lipsa retea apa potabila in comuna ; 

- lipsa retea canalizare menajera in majoritatea 

satelor ; 

- lipsa retea agent termic ; 

- lipsa management  integrat al deseurilor ; 

- cea mai mare parte a cladirilor publice necesita 

reparatii capitale ; 

- bugetul local  care nu satisface nevoile de 

dezvoltare ; 

- dependenta de industria miniera, intre timp 

restructurata ; 

- un mediului de afaceri  insuficient dezvoltat; 

- somaj ridicat ; 

- spirit antreprenorial scazut ; 

- pregatirea profesionala a populatiei active 

nepotrivita cu cerinta de pe piata muncii. 

Puncte Tari

- existenta unui potential de dezvoltare 

industrială ; 

- existenta unui potential uman flexibil, relativ 

calificat cu disponibilitate pentru orice domeniu de 

dezvoltare economica ; 

- administratia locala receptiva, activa, cu initiativa, 

disponibila pentru orice efort privind dezvoltarea 

comunitatii ; 

- o zona cu tradiție si istorie in exploatarea de 

resurse minerale ; 

- facilitati acordate de administratia locala pentru 

investitori ; 

- resurse naturale. 

- conservarea tradițiilor locale 

- amplasamentul foarte bun din punct de vedere 

strategic intre județele Cluj , Bihor si Sălaj ; 

- accesul pe calea ferata 
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- populația imbatranită

- acces greu in anumite zone ; 

- infrațiri si parteneriate cu localitați din Ungaria si 

Olanda  

- existența a doua mari intreprinderi Lafarge si Bega 

Minerale S.A.  

Amenintari

- imaginea de  comunitate miniera ; 

- lipsa unei strategii de dezvoltare ; 

-instabilitate legislativa privind masurile de 

interventie in cazul comunitatilor miniere ; 

-dezinteres al structurilor  politice si administrative, 

judetene si nationale,  privind problemele din  

comunitatea Aghireșu ; 

-migrația poplației tinere spre municipiul Cluj 

Napoca ;  

- scaderea continua a populației ; 

-neimplicarea cetațenilor in soluționarea 

problemelor comunitații 

- zone cu risc natural (inundații, alunecari de teren) 

- infracționalitate ridicată  

Oportunitati

- potențial de dezvoltare industrială ridicat; 

- fructificarea potentialului silvic ; 

- fructificarea potentialului uman ; 

- atractivitate turistică ; 

- existenta programelor de finantare prin 

ANDZM  si alte organisme; 

- existenta programelor de finantare de la Uniunea 

Europeana ; 
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Analize S.W.O.T. – Comuna Aghireșu 

Infrastructura – comunicatii, dotari edilitare, telecomunicatii, utilitati publice, mediu 

Puncte tari

- existenta drumuri pietruite ; 

- acceul la calea ferată; 

- latimea drumurilor corespunzatoare ; 

- drumul judetean 108 C asfaltat ; 

- cariera de piatra in zona; 

- statii de pompare, reatea apa in unele sate, 

izvoare captate ; 

- electrificare totală a localitații; 

- iluminat public in toate localitațile ; 

-proiecte de infrastructura in derulare, 

( constructia  unei școli în satul Aghireș)  ; 

- existenta unei retele de telefonie fixa; 

- existenta retelei de telefonie mobila –Orange, 

Vodafone și Cosmote. 

- ONG constituit; 

- existenta  a patru  Studii de Fezabilitate ; 

Puncte slabe

- lipsa canalizarii si a unei statii de epurare in 

majoritatea satelor ; 

- 22 km drum comunal ce necesita reabilitare  si 

asfaltare 

- dotari insuficiente cu logistica, mobilier a scolilor, 

bibliotecilor, caminelor culturale ;

- albiile raurilor Valea Nadșului si Valea Macăului 

neamenajate ;

- drum judetean ce necesita reabilitare;

- DJ 108 N este grav afectat si necesita reabilitare;

- lipsa rețele alimentare cu apă ;

- lipsa mijloace de transport in comun ;

- Insuficiența unor cladiri publice (farmacie, 

dispensar,gradinita) ;

- Inexistenta retelei de gaz metan. 

- existența traficului greu ce distruge drumurile ; 

- lipsa șosea centură ; 
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- existenta unui  proiect tehnic privind 

introducerea gazului metan ; 

 - primarie modernizată si dotată ; 

- școala din satul Inuc reabilitată si dotată modern ;

- vointa  cetatenilor  de a participa la procesul      

de elaborare a Planului Strategic 

Oportunitati

- studii de fezabilitate existente; 

- fonduri alocate pentru construcția școlii din 

Agireș sat; 

-posibilitatea atragerii fondurilor strucurale si de la 

Guvernul Romaniei ; 

- programele ANDZM.  

Amenințări

- surse de finantare neidentificate pentru unele 

proiecte; 

- migratia populatiei; 

- pericol de inundatii și alunecări de teren; 

- fonduri insuficiente pentru intretinerea drumurilor ;

- izolarea partiala a unor localitatii; 

- reamenajarea albiilor raurilor din comuna; 

- populație insuficient calificată; 

- mentalitatea unor cetateni ai comunei ; 

- lipsa unor surse  de informatii ; 

- neimplicarea agenților economici mari in proiecte 

de infrastructură ; 
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Concluzii in urma analizei: 

Infrastructura de transport precară precum și starea utilitatilor publice si absenta unora, 

constituie o piedica in calea potentialilor investitori, afectand astfel procesul de dezvoltare al vietii 

economice a comunei Aghireșu. 

In absenta unor solutii de finantare, externe bugetului local, a proiectelor de reabilitare, de  

modernizare si extindere a  infrastructurii de transport, a celor de  constructie a unor  utilitati publice, 

de reabilitare a cladirilor publice, nu putem vorbi de o dezvoltare  durabila  a comunei Aghireșu 

Analiza S.W.O.T. - Mediul de afaceri 

Puncte tari

-implicarea APL in sustinerea potentialilor 

investitori; 

- suprafete intinse de padure; 

- existență zone cu potențial industrial 

- existenta de zone cu potential turistic ; 

- existenta fortei de munca calificata mediu; 

- existenta  S.C. Lafarge S.R.L. – producție ipsos; 

- existența S.C. Bega Minerale S.A. – extracție caolin 

și nisip; 

- existenta unor magazine alimentare ; 

- existenta unei firme specializate in productia de 

mobilă ; 

- existenta unei fabrici de vopsele, lacuri si 

detergenți ; 

Puncte slabe

- lipsa investitorilor; 

- distanta mare fata de orasul resedinta de judet; 

- lipsa drumuri agricole si forestiere; 

- lipsă gaz metan ; 

- sol nisipos, impropriu pentru agricultură ; 

- cai de acces nereabilitate; 

- populatie imbatranita ; 

- natalitatea scazuta ; 

- absenta unor utilitati  publice ; 

- lipsa unei  « piete de gros » ; 

-  spirit de initiativa scazut. 
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- existența unor fabrici de mase plastice ;

- existența unei surse de apă termală cu proprietăți 

terapeutice la Leghia. 

- existența plantelor medicinale ; 

Oportunitati

- introducerea comunei in circuitul turistic; 

- valorificarea potentialului hidrografic; 

- posibilitatea construirii  de pensiuni; 

- cuprinderea zonei in programele de finantare 

focalizata ale A.N.D.Z.M.; 

-valorificarea potentialului natural de plante 

medicinale si a fructelor de padure; 

- existenta resursei umane ; 

- existenta de resurse naturale in zona ; 

- construirea unui abator ; 

- posibilitate de  acces la autostrada Bors-Brasov. 

Amenintari

- lipsa unei legislatii care sa incurajeze investitiile 

in zonele miniere, mai ales in cele izolate; 

- birocratie excesiva privind accesarea unor 

programe si fonduri de finantare; 

- venituri scazute ale populatiei; 

- absenta unui management al informatiei in 

procesul diseminarii catre cetateni; 

- pierderea mestesugurilor traditionale ; 

- defrisarea padurilor ; 

- restructurarea exploatarii miniere Aghireșu 

- deteriorarea continua a infrastructurii; 

- inchiderea spitalului Aghireșu Fabrici; 

- poluarea mediului; 

- mediatizare insuficienta a potențialului 

economic al comunei; 
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Concluzii in urma analizei 

Lipsa utilitatilor publice si starea precara a infrastructurii de transport constituie o piedica in 

calea investitorilor, fapt ce afecteaza intreaga dezvoltare a comunei. Cu toate acestea, in comuna se 

poate valorifica potentialul turistic si mai ales cel al resurselor naturale existente. Se remarca 

disponibilitatea administratiei locale in sprijinirea si atragerea acestor investitori prin acordarea de 

facilitate.  

Este foarte importanta de asemenea o strategie de mediatizare a oportunitatilor  zonei si de 

informare a populatiei privind sursele de finantare existente, precum si cele potentiale, prin care sa-si 

poata implementa  proiectele propuse. 

Analiza  S.W.O.T. - Servicii sociale, educatie, sanatate, sport, petrecerea timpului liber   

Puncte tari

- acordarea de ajutor social; 

- ajutor medical gratuit; 

- existenta serviciului  social al Primariei; 

-existenta cabinetelor medicale și a      celor 2 farmacii 

; 

- existenta  a 4 medici generaliști  si a 3 stomatologi  ; 

- resursa umana; 

-existenta scolilor  gimnaziale si a  gradinitelor; 

- existenta  caminelor  culturale ; 

- existenta  mijloacelor  de transport pt scolari ; 

Puncte slabe

- bani insuficienti pentru ajutor social; 

- insuficienta unor burse pentru elevi; 

- lipsa parcurilor si a unor locuri de joaca; 

- lipsa unei baze sportive modernizate si a unei sali de 

sport; 

- lipsa unei farmacii veterinare; 

- lipsa unui centru de integrare sociala; 

- lipsa medic veterinar ; 

- lipsa serviciului de pompieri; 

- lipsa canalizarii si a apei potabile in scoli; 
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- existenta unor  ONG-uri si a unor parteneriate. - inexistenta invatamantului liceal ;

- lipsa serviciu jandarmi ; 

- inexistenta serviciilor alternative in ceea ce priveste 

copii institutionalizati ; 

Oportunitati 

- fonduri comunitare ; 

- fonduri pentru integrarea sociala a romilor; 

- fonduri pentru dotari sociale; 

- amenajarea unui centru de zi ; 

- infiintarea unui centru public de asistenta sociala ; 

- organizarea de cursuri de alfabetizare a rromilor ; 

Amenintari 

- migratia populatiei tinere; 

- deteriorarea starii generale de sanatate a  

populatiei; 

-incoerenta si inconsecventa legislatiei in domeniu; 

-reforma din sanatate care ignora situatiile 

comunitatilor izolate subordonand totul principiului de 

profit si eficienta economica;  

- numarul de cetateni rromi neintegrati social ; 

- lipsa locurilor de munca. 

Concluzii in urma analizei: 

Se constata necesitatea imbunatatirii sau infiintarii serviciilor de asistenta  sociala, precum si 

dezvoltarea serviciilor in domeniul educatiei si sanatatii. 
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Constituirea si functionarea mai multor  O.N.G.–uri,  poate sa vina in sprijinul autoritatilor 

locale privind solutionarea problemelor sociale. 

Prin programele de finantare existente, comuna Aghireșu poate promova proiecte sociale care 

sa inbunatateasca serviciile sociale, cele  de educatie si de sanatate.   

Cadrul Institutional –  Analiza S.W.O.T. 

Puncte tari

- administratia Publica Locala eficienta; 

- colaborare buna intre institutii; 

-colaborare eficienta cu institutiile judetetene; 

- transparenta la nivel decizional; 

-comunicare buna a autoritatii locale cu cetatenii; 

- existenta altor  institutii administrative ; 

- buna organizare a APL ; 

Puncte slabe

- dotarea insuficienta a institutiilor locale cu mijloace 

de informare si cu logistca; 

- cadre didactice necalificate ; 

- inexistenta unor servicii de urbanism ; 

- distanta mare intre centru de comuna si unele 

satele aferente acestuia . 

Oportunitati 

-implicarea O.N.G.- urilor; 

-comunicarea administratiei cu cetatenii; 

-construirea unei școli printr-un program de 

finanțare ; 

- dotarea institutiilor cu mijloace logistice  moderne ;

Amenintari 

- migratia personalului calificat spre oras; 

- resurse financiare insuficiente; 

-retribuirea necorespunzatoare a personalului 

bugetar; 

- disputele politice la nivel judetean si national ; 
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- punerea in functiune a aparaturii medicale avuta in 

dotare; 

- birocratia;

- legislatia ambigua; 

Concluzii in urma analizei:

Administratia locala este receptiva si deschisa dezvoltarii relatiei cu cetatenii, promovarii unor 

decizii ca urmare a unor consutari comunitare, promovarii unor proiecte ca urmare a unei planificari 

participative. 

5 Capitolul V.  Nevoi soluții identificate. Soluții propuse 

5.1 Necesitati locale pentru care sunt necesare surse atrase 

Directia Strategica Obiectiv de realizat Necesar surse 

atrase(RON) 

Potentiale surse de 

finantare 

Dezvoltarea și

reabilitarea 

infrastructurii 

Comunei Aghireșu 

- Lucreari de 

modernizare DC 137 

- Intocmire studiu de 

fezabilitate si proiect 

DC 137 din DJ 108 N – 

ticu colonie – Arghisu 

700.000 EUR Fonduri ANDZM –

Programul 

Infrastructura 

Municipală; 

Consiliul Local 

Aghireșu; 
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5.2 Necesitati pentru  care nu s-au identificat resurse pana in  acest moment 

Protecția mediului - Conștinetizarea 

populației despre 

importanța protecției 

mediului în care 

trăiesc 

3.800 Programe A.N.D.Z.M. –

S.G.M. 

Consiliul Local 

Aghireșu 

Dezvoltarea mediului 

de afaceri 

-Instruirea 

intreprinzatorilor si 

personalului; 

-Organizarea de 

sesiuni de instruire. 

3.000

3.000 

Consiliul local Aghireșu

ANDZM –SGM 

Reducerea 

infracționalității 

-Crearea unui  centru 

de reeducare si 

consiliere ; 

-Alfabetizarea și 

educarea rromilor. 

80.000

5.000 

ANDZM -SDSCM;

Fonduri UE; 

ANDZM –SGM; 

Agentia Nationala 

pentru Rromi 

Necesitate identificata Pasi ce pot fi realizati de comunitate
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Lucrari de modernizare pe DC 138

DJ 108 C Doroltu -  Inuc(5 km) 

Demersuri – Consiliul Judetean

Identificare fonduri U.E. 

Realizarea alimentarii cu apa grupului de sate 

Ticu Colonie, Ticu, Dancu si Arghisu 

Demersuri -Consiliul Judetean

Introducerea gazului metan si realizarea 

distributiei 

Demersuri – Consiliul Județean

Identificarea unei firme dispuse sa realizeze 

distribuția 

Demersuri Romgaz 

Realizarea unui sistem modern de alimentare cu 

apa in restul localităților 

Identificare tronsoane care necesita 

modernizate; 

Demersuri finanatari PNDR. 

Inființarea unui mini -parc industrial Identificare suprafața disponibilă

Identificare sursă de finanțare 

Amenajarea Vaii Nadasului si a afluentilor sai Demersuri la Agentia pentru Gospodarirea 

Apelor 

Identificare tronsoane ce necesită amenajare – 

partial realizat 

Crearea unui ONG pentru tineret Identificare spatiu disponibil

Creare de stație de epurare si canalizare pentru 

4 sate izolate: Ticu, Ticu Colonie, Dancu si 

Arghisu 

Identificare surse de finanțare

Crearea de parcuri de joacă pentru copii Locație identificată

Identificare sursa de finanțare 
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Achiziționare de coșuri stradale și tomberoane numărul de coșuri și tomberoane necesar 

identificat 

Renovarea caminelor culturale din Aghiresu Sat, 

Arghisu si Bagara 

Identificare surse de finantare
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6 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTARE SI PROGRAMUL 
DE INVESTITII PUBLICE 2014-2020 

Denumirea 
investiției 

Valoarea 
estimata a 
investiției 

[mii lei] 

Surse posibile 
de finanțare 

Etapizarea 
realizării 

investițiilor 

Stadiul 
implementării 

Părțile 
responsabile 

de 
implementare 

Modernizare 
drumuri locale 
si străzi 
Aghireșu Fabrici 

3.741 FEADR M322 2013-2014 Finalizat Consiliul Local 

Extinderea 
rețelei de apa si 
canalizare ape 
uzate menajere 
in Aghireșu 
Fabrici 

1.684 FEADR M322 2013-2014 Finalizat Consiliul Local 

Alimentare cu 
apa a loc. 
Leghia 

983
HG.577/1997 

si 
buget local 

2014-2015 Finalizat Consiliul Local 

Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 

2.538 FEADR M322 2013-2014 Finalizat Consiliul Local 

Asfaltare DC 
137 Ticu 
Colonie - 
Arghisu 

2.104 HG 577/1997 2014-2016 Finalizat Consiliul Local 

Modernizare 
drumuri 
comunale in 
localitatea 
Aghireșu Fabrici 

403 FEADR M322L 20013-2014 Finalizat Consiliul Local 

Reabilitare 
străzi in 
comuna 
Aghireșu 

1.022
PNDL si buget 

local 
2015-2017 Finalizat Consiliul Local 
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(Aghireșu, 
Leghia, Macău) 

Modernizare si 
dotare cămin 
cultura] 
Aghireșu Fabrici 

1.414 FEADR M322 2013-2014 Finalizat Consiliul Local 

Sala de Sport 
școlară cu nivel 
de practica 
sportiva 
competiționala 
locala ,teren 
handbal si 150 
locuri pentru 
spectatori, 
Aghireșu Fabrici 

2.326
Compania 

Națională de 
Investiții 

2010-2015 Finalizat Consiliul Local 

Proiectare si 
execuție 
modernizare 
baza sportiva 

663 OG 7/2006 2009-2014 Finalizat Consiliul Local 

Centru de 
informare 
turistica 

225 FEADR M 313 2013-2015 Finalizat Consiliul Local 

Canalizare 
Aghireșu Sat – 
pe lângă drum 
si stație de 
epurare parau 

N.A.
Identificare 

surse de 
finanțare 

2014-2020 S.F. Consiliul Local 

Modernizarea, 
renovarea 
Căminelor 
Culturale di Loc. 
Aghireșu, 
Arghisu si 
Bagara 

2.700 FADR 7.6 2017-2018 Contractat Consiliul Local 

Lucrări de 
construire teren 
de sport in Loc. 
Aghireșu Fabrici 

540 FADR 6.B1 2017-2018 Contractat Consiliul Local 
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7 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTARE SI PROGRAMUL 
DE INVESTITII PUBLICE 2019-2029 

Denumirea investiției 

Valoarea 
estimata a 
investiției 
[mii lei] 

Surse posibile 
de finanțare 

Etapizarea 
realizării 

investițiilor 

Stadiul 
implementării 

Părțile 
responsabile 

de 
implementare 

Elaborare PUZ pentru 
UTR 2.1, UTR 2.15 si UTR 
2.14 – Aghireșu Fabrici – 
Aghireșu Sat, UTR 8.4 
Leghia 

N.A. Bugetul local 2019-2021 Necontractat Consiliul Local 

Extindere rețele edilitare 
si iluminat public pe 
drumuri locale si străzi 
introduse in intravilan 
Comuna Aghireșu 

N.A. Bugetul local 2020-2023 Necontractat Consiliul Local 

Modernizare drumuri 
locale si străzi introduse 
in intravilan Comuna 
Aghireșu 

N.A. Bugetul local 2020-2023 Necontractat Consiliul Local 

Extinderea rețelei de apa 
si canalizare ape uzate 
menajere in Aghireșu Sat 
– stație de epurare 

9.500 

Consiliul 
Județean Cluj + 
Compania de 
Apa Someș 

2020-2023 S.F.+P.T. 
Consiliul Local 

C.A. Somes 

Rețea de canalizare sat 
Leghia 

N.A. 

Consiliul 
Județean Cluj + 
Compania de 
Apa Someș 

2020-2023 S.F. Consiliul Local 

Modernizare trotuare pe 
ruta DJ 108C – Aghireșu 
Fabrici, Aghireșu Sat, 
Leghia 

N.A. Buget local 2020-2023 In derulare Consiliul Local 

Extindere rețea 
alimentare apa in 
Macău, Băgara, Dorolțu, 
Inucu, Ticu Colonie, 
Dancu, Arghisu, Ticu Sat 

N.A. 

Consiliul 
Județean Cluj + 
Compania de 
Apa Someș 

2024-2029 Necontractat Consiliul Local 

Extindere rețea 
canalizare in Macău, 
Băgara, Dorolțu, Inucu, 

N.A. 

Consiliul 
Județean Cluj + 
Compania de 
Apa Someș 

2024-2029 Necontractat Consiliul Local 
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Ticu Colonie, Dancu, Ticu 
Sat 

Introducere gaz – 
Aghireșu Fabrici si 
Aghireșu Sat 

N.A. Bugetul Local 2020-2021 Necontractat Consiliul Local 

Introducere gaz – 
Leghia, Macău, Băgara, 
Dorolțu, Inucu, Ticu 
Colonie, Dancu, Ticu Sat 

N.A. Bugetul Local 2024-2029 Necontractat Consiliul Local 

Modernizare drumuri 
comunale, amenajare 
piste biciclete intravilan 

N.A Bugetul Local 2026-2029 Necontractat Consiliul Local 

Construirea de locuințe 
sociale Aghireșu Fabrici 
si Aghireșu Sat 

N.A. Bugetul Local 2021-2024 Necontractat Consiliul Local 

Amenajare cursuri de 
apa din intravilanul 
localităților 

N.A. 
Identificare 

surse de 
finanțare 

2024-2029 Necontractat Consiliul Local 

Modernizare sistem de 
iluminat public pe 
soluția LED 

N.A. 
Identificare 

surse de 
finanțare 

2021-2024 Necontractat Consiliul Local 

Tabăra Leghia – preluare 
si realizare centru 
turistic N.A. 

Identificare 
surse de 
finanțare 

2022-2025 Necontractat Consiliul Local 

Ghipsurile de la Leghia 
punere in valoare N.A. 

Identificare 
surse de 
finanțare 

2024-2029 Necontractat Consiliul Local 

Castelul Bocskai – 
renovare, punere in 
valoare 

N.A. 
Identificare 

surse de 
finanțare 

2024-2029 Necontractat Consiliul Local 

Modernizarea, 
renovarea Căminelor 
Culturale di Loc. 
Aghireșu, Arghisu si 
Bagara 

497,13 FEADR 7.6 2019-2021 Contractat Consiliul Local 

Construire teren sport in 
Aghiresu 
Fabrici(terenminifotbal 
si teren 
handbal/baschet) 

463,69 FEADR 19.2 2019-2021 Contractat Consiliul Local 

Grădinița cu 3 Sali de 
grupa Aghiresu Sat 891,00 

Program 
Operațional 
Regional reg. 

2019-2021 Contractat Consiliul Local 
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NV -Ministerul 
Educației 
Naționale 

Creșa Aghiresu Fabrici N.A. Bugetul local 2020-2021 Necontractat Consiliul Local 

Acces gratuit internet 
15.000 € 

Program pt. 
îmbunătățirea 
conectivității in 

UE WiFi4EU 

2019-2020 Contractat Consiliul Local 

Elaborarea de studii 
pentru reevaluarea 
zonelor expuse la riscuri 
naturale (alunecări de 
teren) 

N.A. Bugetul local 2022-2025 Necontractat Consiliul Local 

Prelungirea trenului 
urban metropolitan Cluj 
de la Nădășelu pana la 
Aghireșu Fabrici 

N.A. 
Identificare 

surse de 
finanțare 

2028-2029 Necontractat Consiliul Local 
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Lista de abrevieri 

ANDZM – Agenția Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere 

APL – Administratia Publica Locala 

CDSE – Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica 

DC – Drum Comunal 

DGAPDR – Directia Generala Agricola a Padurilor si Dezvoltarii Rurale 

DJ – Drum Judetean 

FRDS – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 

HCL – Hotararea Consiliului Local 

IMM – Intreprinderi Mici si Mijlocii 

ONG – Organizatie Non-Guvernamentala 

PSI – Prevenirea si Stingerea Incendiilor 

SDSCM – Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere 

SF – Studiu de Fezabilitate 

S.W.O.T. – Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati si Amenintari 


