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Stimați locuitori, vizitatori și prieteni ai  

Comunei Chinteni, 

 

    Am deosebita plăcere să vă prezint 

Strategia de Dezvoltare a Comunei noastre , 

cu speranța de a oferi o imagine cât mai clară 

a obiectivelor prioritare pe care Administrația 

Publică Locală le propune pentru următorii 15 

ani. 
 

    Prezenta Strategie este concepută ca un document viu, perfectibil prin aportul 

și participarea comunității locale, a tuturor celor care - implicați în activități 

sociale, activități economice, culturale sau turism, doresc să impulsioneze 

dezvoltarea comunei, să participe la selectarea acțiunilor și politicilor viitoare. 

   Programele și prioritățile incluse în Strategia de Dezvoltare au menirea de a 

întări și consacra rolul comunei noastre în context metropolitan, județean și, de 

ce nu, regional, de a reduce disparitățile,  de a facilita dezvoltarea echilibrată a 

localităților componente, de a oferi condițiile necesare atingerii unui nivel de 

viață mai bun. 

   Sper să parcurgeți cu plăcere acest document, deschis participării publice, 

menit să impulsioneze dialogul constructiv ce fundamentează progresul viitor al 

comunei noastre, 

 

Magdalena Lucia Suciu, 



Primar al Comunei Chinteni 
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CAP 1. CONTEXT,METODOLOGIE, OPȚIUNI                                

1.1.CONTEXT NAȚIONAL și EUROPEAN 

 

Strategia de dezvoltare a Comunei Chinteni se încadrează în prevederile Cadrului 

strategic naţional pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural 

românesc în perioada 2014-2020-2030 şi ale Strategiei europene pentru creşterea inteligentă, 

ecologică şi favorabilă incluziunii – Europa 2020. 

    Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial se 

fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României,documentul programatic pe 

termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, 

bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp 

de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor 

relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul). 

 

Suprafaţa totală a României, de 23,84 mil. ha cuprinde 62% teren agricol (cca. 14,7 

mil. ha, din care 66,3% teren arabil, 29,2% pajişti naturale şi 4,5% plantaţii de pomi şi vie) şi 

cca. 11% suprafaţa construită a localităţilor, drumuri, căi ferate şi teren neproductiv. Din 

suprafaţa totală a ţării, circa 92% o reprezintă spaţiul rural format din terenul agricol şi 

forestier, localităţile şi amenajările rurale.  

 Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până la 300m 

altitudine), 37% zona colinară ( 300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 1000 m altitudine).  

 Din punct de vedere al mărimii suprafeţei, România este o ţară medie în UE, care 

cuprinde pe teritoriul său cinci regiuni bio-geografice: stepică, pontică, panonică, 

continentală şi alpină din cele unsprezece regiuni ale Europei.  

 Din punct de vedere al acoperirii forestiere, atât de important în condiţiile 

schimbărilor climatice actuale, teritoriul României este neuniform şi mult sub nivelul mediei 

europene. Acoperirea cu pădure a ţării comparativ cu prevederile Codului Silvic (40% până 

în 2035) este încă departe de a fi considerată optimă. Nici comparativ cu prevederile PNDR 

(32%, fără precizarea datei de realizare), acoperirea cu păduri nu este corespunzătoare. Pe 

zone geografice, acoperirea cu păduri este dezechilibrată, în zona de câmpie gradul de 

acoperire forestieră fiind de circa 14%.  

 Din punct de vedere al acoperirii verzi (păduri, pajişti naturale şi plantaţii), România 

este, de asemenea, deficitară, în general şi dezechilibrată teritorial. Faţă de acoperire verde 

medie naţională de aproximativ 50% (20% pajişti naturale, 2% plantaţii şi 28% păduri), în 

Câmpia Dunării şi Dobrogea (judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, 

Constanţa şi Tulcea) acoperirea verde este de numai 14-15%. Şi în judeţele din partea de est a 

Moldovei (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi) şi în judeţele din Câmpia de vest a României 



(Timiş, Arad, Bihor şi Satu-Mare) deficitul de acoperire verde este relativ ridicat (peste 60-

70%). Dezechilibrele de acoperire verde zonale se explică şi prin distribuţia geografică 

neuniformă a pajiştilor naturale: 50% în zona montană şi alpină (2,4 mil. ha), 40% în zona de 

deal (2 mil. ha) şi numai 10 % în zona de câmpie (circa 0,5 mil. ha).  

Capitalul natural al agriculturii, în principal, este constituit din terenul agricol 

(solul), apa, biodiversitatea şi factorii climatici. Solul este cea mai importantă resursă 

naturală, fiind apreciat drept cea mai importantă bogăţie naturală regenerabilă a ţării. Din 

punct de vedere agronomic, aprecierea capacităţii ecologice (naturale) a producţiei agricole, a 

fertilităţii prezintă cea mai mare importanţă în vederea fundamentării strategiei agricole.  

Din punct de vedere al favorabilităţii terenului agricol (arabil, pajişti naturale, 

plantaţii), circa jumătate (48,3%; 7,17 mil. ha) are fertilitate bună şi mijlocie şi mai bine de 

jumătate (51,7%; 7,68 mil. ha) are fertilitate scăzută. În schimb, din punct de vedere al celui 

mai important teren agricol, cel arabil, distribuţia pe clase de favorabilitate este mult mai 

echilibrată: favorabilitate bună şi foarte bună - 39,3 % (3,67 mil. ha), mijlocie – 25,5(2,37 

mil. ha) şi scăzută – 35,2% (3,28 mil. ha). România, din punct de vedere al suprafeţelor 

agricole totale, ocupă locul şapte în UE, iar la suprafaţa agricolă şi arabilă pe locuitor locurile 

5 şi respectiv 6 în UE.  

 

,,Cadrul naţional strategic” stabilește liniile directoare ale dezvoltării durabile ale 

agriculturii şi spaţiului rural românesc - sub aspect economic, social, cultural, ecologic și ca 

mediu de viaţă. Dezvoltarea durabilă presupune îmbinarea armonioasă ale  domeniilor: 

agricol, forestier, agroalimentar şi neagricol, precum și conservarea, perpetuarea și 

dezvoltarea tradiţiilor naţionale, care conferă  o identitate reală aRomâniei în cadrul Uniunii 

Europene.  

Resursa naturală regenerabilă cea mai valoroasă a României este solul - fondul funciar 

agricol - fapt ce impune elaborarea și implementarea unor politici agricole adecvate, o 

exploatare durabilă a solului la nivelul potenţialului său productiv, având ca obiectiv 

asigurarea securităţii alimentare a populaţiei ţării în corelare cu  puterea de absorbţie a pieţei 

agricole interne şi a celei externe.  

Prioritățile modernizării agriculturii şi a economiei rurale sunt: 

• asigurarea alimentaţiei echilibrate a populaţiei (deci implicit a securităţii alimentare), a 

necesarului de materii prime pentru activităţile neagricole şi a unui export activ şi profitabil 

de produse agroalimentare;  

• asigurarea unui standard de viaţă decent familiilor de agricultori ;  

• protejarea mediului înconjurător;  

• conectarea eficientă a economiei rurale ramurile din amonte şi aval de aceasta, contribuind 

cu direct la dezvoltarea unor ramuri neagricole, precum şi a sectoarelor conexe agriculturii (şi 

silviculturii);  



• sporirea capitalului peisagistic al spaţiului rural. 

Dezvoltarea agriculturii se va face prin: 

DEZVOLTAREA AGRICULTURII 
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Fig.2. Metode de creștere a producției agricole 

Pe teritoriul delimitat ca spatiu rural traiește o populație ruralăde 10,14 mil.locuitori 

(in anul1999). In ultimii 30 de ani (dupa 1966) populația rurală s-a redus cu 16%, iar 

populația din mediul urban a crescut cu cca.70%. Reducerea populatiei nu a avut aceeasi 

intensitate în întregul spațiu rural. În jumătatea de vest a țării, tendința de scădere numerică a 

populației a fost aproape generalizată, aici înregistrandu-se si cele mai accentuate reduceri 

din tara, pana la mai putin de 50% din populatia anului 1966. Cauzele scaderilor demografice 

au fost diferite: fie migrarea spre orasele din zona, fie emigrarea etnicilor germani, fie un 

comportament demografic caracterizat printr-o natalitate foarte scazuta.  Cele mai multe 

dintre zonele in care s-au inregistrat cresteri demografice sunt concentrate cu precadere in 

zonele montane. Si in actualul deceniu, in primii 7 ani, a continuat tendinta de scadere a 

populatiei rurale(cu 2,7%), in conditiile in care intreaga populatie a tarii a scazut.  

In perioada 1992-1997, populatia rurală s-a diminuat cu cca. 280 mii de persoane, 

scazand de la 10.418 mii locuitori in anul 1992 la 10.141 mii in anul 1997. 

România va avea la orizontul anului 2030 un potenţial 

alimentar 

pentru 38,5 mil. persoane, respectiv un disponibil pentru 

export şi consum nealimentar de materii prime agricole 

de circa 49-50 mld. Eu. 



 

Fig.3.Lacul  Chinteni - noi zone de agrement 

 

 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locale conţine subactivităţile : 

 Informarea cetăţenilor din comunitate cu privire la începerea derulării proiectului; 

 Elaborarea profilului comunităţii respective: teritorial, demografic, ocupaţional, al 

serviciilor și instituţional;  

  Realizarea unei anchete de opinie în localitățile din comună;  

 Identificarea problemelor din perspectiva serviciilor guvernamentale (sănătate, 

mediu, etc.) ; 

  Analiza planurilor de dezvoltare, de urbanism și amenajarea teritoriului elaborate la 

nivelul Județului Cluj și a zonei metropolitane Cluj – Napoca, ale Comunei Chinteni, 

din perspectiva inter-relațiilor spațial – teritoriale -  cu focalizare pe infrastructura 

tehnico - edilitară: drumuri, alimentare cu apă, canalizare, procesarea deșeurilor 

menajere, iluminat public, transport în comun,etc.  

 Elaborarea unei „Cărţi Albe” a comunităţii, care va reuni rezultatele activităţilor mai 

sus menţionate.  

  Crearea unui instrument instituţional pentru implicarea cetăţenilor, grupurilor de 

interese, instituţiilor : înfiinţarea Forumului localal Comunei Chinteni; 

 Organizarea a 5 reuniuni ale Forumului, care conţine următoarele faze de lucru:  

 

 

F1 

 

Identificarea nevoilor, problemelor şi cauzelor pe fiecare 

sat şi pe comună; 
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F2 Formularea obiectivelor; 

 

 

F3 

 

Stabilirea priorităţilor; 

 

 

F4 

 

Identificarea opţiunilor de acţiune şi stabilirea ţintelor; 

 

 

F5 

 

Crearea și prioritizarea programelor  prin care vor fi 

„atacate” ţintele şi concretizarea planului de acţiune. 

 

 

ETAPE DE LUCRU: 

ETAPE PROPUSE: RĂSPUNDE: 

1. Informarea cetăţenilor cu privire la Strategia de dezvoltare şi Planul 

Local de Acţiune;  

Proiectant 

2. Reuniune cu cetăţenii pentru dezbaterea Strategiei de dezvoltare şi a 

Planului; 

Forum-ul local 

 

3 Analiza propunerilor și concluziilor dezbaterii publice;  Proiectant 

 

4. Promovarea Strategiei de dezvoltare şi a Planului Local de Acţiune 

în şedinţa Consiliului Local;  

Primar 

5. Elaborarea materialului final al Strategiei de dezvoltare localș a 

comunităţii;  

Proiectant 

 

 

PARTICIPAREA PUBLICĂ 

Are ca scop: 

 să genereze o multitudine de idei, formulate de membrii comunităţii în cadrul unor 

exerciţii structurate,  

 listarea problemelor, a disfuncţionalităţilor, neajunsurile din comunitate, în domeniile 

care vizează dezvoltarea locală (economic, social, educativ, cultural, civic etc.), 

 prioritizarea (pe baza unor criterii) problemelor de interes comun pentru membrii 

comunităţii,  

 stabilirea viziunii asupra comunei, privind dezvoltarea locală, pe un orizont de timp 

de 5 ani.  

 „Analiza SWOT”, pentru listarea şi a punctelor tari, a punctelor slabe (problemele, 

disfuncţionalităţile, neajunsurile listate anterior) din mediul intern comunităţii, 

precum şi a oportunităţilor şi a riscurilor din mediul extern comunităţii.(întocmită de 

proiectant). 



 

Pe parcursul elaborării prezentei strategii s-a urmărit conturarea unor direcții menite 

să  sprijine acțiunile de creștere a competitivității economice la nivelul comunei Chinteni, 

precum și pentru întărirea cooperării economice în cadrul: Zonei metropolitane Urbane Cluj-

Napoca, a județului Cluj, respectiv a Regiunii de Nord – Vest. 

 Viziunea strategiei a fost definită pe baza analizei spațial – teritoriale și a matricii 

SWOT și fixează ca obiectiv principal: 

,, Dezvoltarea durabilă, creșterea calității vieții” 

Obiectivele specifice: 

 dezvoltarea economică și a mediului de afaceri,  

 conservarea reabilitarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, 

 identificarea disfuncțiilor existente pe piața forței de muncă, respectiv identificarea 

măsurilor de reglementare; 

 intensificarea schimburilor de informații în administrație, economie și cultură. 

 În cadrul ,,Orientărilor Strategice ale UE pentru perioada 2007-2013”, statele membre 

UE şi-au formulat propria strategie naţională de dezvoltare rurală, bazată pe analiza cerinţelor 

şi necesităților specifice.  

,,Strategia de dezvoltare a Comunei Chinteni” se înscrie în prevederile ,,Cadrului 

național strategic rural” care definește trei factori majori ai dezvoltării agricole:  

- cerinţa asigurării securităţii alimentare naţionale şi garantarea siguranţei alimentare a 

populaţiei României;  

- resursele naturale, materiale şi umane ale agriculturii româneşti;  

-favorabilitatea ecologică a resurselor agricole a României de a furniza produse agro-

alimentare de calitate superioară pe piaţa internă şi internaţională.  

Pentru asigurarea securităţii alimentare naţionale, agricultura României trebuie să se 

înscrie în următorii parametrii de performanţă:  

- dublarea randamentelor agricole în următorii zece ani, comaparativ cu deceniul 2000-2010; 

- dublarea valorii producţiei vegetale şi animale în următorul deceniu, faţă de cea din 2010;  

- dublarea valorii producţiei agroalimentare procesate faţă de anul 2010;  

- creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene. 

Susţinerea exploataţiilor agricole prin(sursa de finanţare: Pilonul 2): 

1.3.OPŢIUNI STRATEGICE 



-  măsuri pentru dezvoltarea fermelor şi afacerilor; 

- prime pentru instalarea tinerilor fermieri (sprijin de 70 000 Euro/exploataţie);  

- dezvoltarea de activităţi non-agricole în mediul rural;  

-  accesarea de proiecte pentru investiţii în active fizice ; 

- înființarea serviciilor de consiliere;  

- sprijin pentru cooperare şi pentru înfiinţarea de grupuri de producători;  

- sprijin pentru agricultura ecologică;  

- sprijin pentru bunăstarea animalelor: porci, păsări , bovine pentru carne • sprijin 

pentru asigurarea culturilor şi a animalelor; 

- sprijin pentru înfiinţarea de fonduri mutuale;  

- sprijin prin instrumentul de stabilizare a veniturilor;  

- sprijin pentru fermierii din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale. 

 

 Programe sectoriale agricole: 

- creştere a coeficientului de utilizare a resursei ecologice principale a terenului agricol 

de la 0,38 în 2010, până la nivelul de utilizare a terenurilor a ţărilor din UE cu 

agricultură performantă la 0,83 în 2030;  

- dublarea producţiei medii de cereale convenţionale în 2030;  

- menţinerea unei suprafeţe agricole la nivel naționalde cca.11.000 mii ha;  

- creştere a raportului dintre producţia vegetală şi producţia animală de la 0,35 în 2010 

la 0,55 în 2030. 

 

 Măsuri orizontale (2020): 

- Consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar şi silvic concomitent cu 

dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a 

decalajelor şi atingerea nivelului mediu actual de performanţă al ţărilor membre ale 

UE; afirmarea României ca element de stabilitate a securităţii alimentare în Europa de 

Sud-Est. 

 

 Politica funciară: 

- implementarea unui sistem de cadastru funcţional şi a unor titluri sigure asupra 

terenurilor; 

- soluționarea problemelor de identificare a parcelelor; 

- reglementarea costurilor administrative pentru emiterea titlurilor de proprietate; 

- facilitarea accesării creditelor bancare; 

- creşterea dimensiunilor fizice ale solelor (mici) cultivate prin: 

• stoparea fărâmiţării proprietăţilor mici prin introducerea dimensiunii minime    

comerciale;  

• creşterea dimensiunii fizice a proprietăţilor;  

• stimularea asocierilor, arendare, concesionare a terenurilor agricole;  

• măsuri tehnice;  

• concesionarea terenurilor restructurate de stat prin ADS eventual către 

fermierii  



 mijlocii şi mici.  

 

 

 Politica fiscală şi de creditare în agricultură: 

- adopatarea unor politici adecvate de colectare de taxe şi impozite din domeniul 

agricol; 

- revigorarea sistemului de creditare în agricultură prin:  

-instituirea unui mecanism de compensaţii financiare acordate băncilor care 

desfăşoară operaţiuni în mediul rural;  

-stimularea înfiinţării unei burse a cerealelor şi altor produse agricole 

-gestionarea riscurilor la care sunt supuşi fermierii şi securizarea creditelor 

bancare acordate acestora de către băncile comerciale prin înfiinţarea de 

,,fonduri mutuale’’. 

 

 Politica socio-profesională, definirea statutului profesional al agricultorului: 

-  Restructurarea învățământului de specialitate pe patru nivele distincte, care să 

acopere necesarul de personal calificat astfel:  

-pregătirea profesională pentru meseriile agricole din societăţile comerciale, 

organizat în şcoli profesionale (de arte şi meserii agricole);  

-pregătirea agricultorilor şefi de exploataţii din exploataţiile agricole familiale 

co-merciale; 

-învăţământul liceal (vocaţional, tehnologic) de specialitate agricolă, organizat 

în  

mediul rural, cu un număr restrâns de locuri care să pregătească personalul 

tehnic de specialitate (tehnicieni agricoli), dar şi (o parte) din candidaţii în 

învăţământul superior agronomic, cu o mare aplicare spre instruirea tehică; cu 

laboratoare şi câmpuri experimentale bine dotate;  

-învăţământul superior agroalimentar ce se află în faţa unei atât de necesare 

reforme structurale profunde care să pună de acord structura universităţilor 

agronomice cu structura sistemului agroalimentar.  

 -Susţinerea financiară şi/sau fiscală a exploataţiilor agricole care vor oferi pregătirea  

practică elevilor/studenţilor pe baza unor acorduri comune cu unităţile de învăţământ  

 

 Cercetarea ştiinţifică agricolă - susţinerea sistemului ştiinţific agricol de către statul 

român. 

 

 Politica de dezvoltare a infrastructurii agricole şi rurale:  

- elaborarea unui plan de amenajare a zonelor rurale (nivel de comună/microregiune) 

pentru identificarea necesităţilor şi prioritizarea obiectivelor de investiţii (viabilitatea 

în timp a comunităţii/zonei), în vederea continuării programelor de dezvoltare şi 

modernizare a infrastructurii rurale (drumuri, apă, canalizare etc.), asigurând astfel o 

utilizare optimă a fondurilor; 



- dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală, în principal cele care deservesc 

comunităţile rurale (întreţinerea căilor rutiere, colectarea deşeurilor menajere etc.); 

- extinderea irigaţiilor ca prioritate absolută în orientarea investiţiilor în agricultură 

datorită efectului benefic al acestora asupra randamentelor la hectar; 

- întocmirea unui program de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare pentru reabilitarea infrastructurii existente, economisirea resurselor de apă şi 

eficientizarea sistemului de irigaţii. 

- finanţarea acţiunilor de protecţie pentru inundaţii (refacerea sistemului de diguri şi 

regularizări, corecţie şi amenajare a albiilor pâraielor; construirea şi refacerea 

bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a scurgerilor de apă etc.) şi 

înzăpezirea localităţilor rurale în special în zone vulnerabile  

- (împăduriri, perdele de protecţie), achiziţii de utilaje de dezăpezire. 

 Strategii ale industriei alimentare: 

o scaderea TVA la alimente si restrangerea concomitenta a economiei subterane, 

întărirea controalelor si aplicarea de sanctiuni; 

o sprijinirea cercetarii aplicate in companiile alimentare, investiții în inovație; 

o eliminarea obstacolelor de natură birocratică – legislativă; 

 Prioritatea strategică agroalimentară: creşterea gradului şi calităţii procesării 

materiilor prime agricole şi a exportului de produse alimentare procesate; 

 Creșterea producţiei de materie primă pentru industria alimentarăprin: 

-încurajarea asocierilor producătorilor,  

-plata corespunzătoare şi la timp a producătorilor agricoli - furnizori de materie 

primă;  

-instituţionalizarea sistemelor de contracte şi respectarea contractelor;  

-eliminarea intermediarilor dintre producătorii de materii prime agricole şi proce-

satori.  

 Dezvoltarea unor branduri complexe: turism, agroturism, produse ecologice, 

produse tradiţionale, produse româneşti,  iniţierea unor campanii de promovare a 

produselor româneşti pepiaţa internă și la export. 

 Strategia demografică rurală cuprinde măsuri, acţiuni determinative pentru: 

-stoparea fenomenelor demografice negative (declinul natalităţii, creşterea mortalităţii 

şi a morbidităţii infantile şi materne);  

-reechilibrarea structurală a populaţiei, în mod special a structurii pe vârste;  

-creşterea speranţei de viaţă şi a speranţei de viaţă sănătoasă;  

-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din mediul rural; 

-diminuarea decalajelor existente între mediul rural şi cel urban, pe reducerea 

fragilizării economice şi sociale:  

-crearea unei societăţi rurale bazate pe incluziunea socială prin luarea în considerare a 

solidarităţii rurale între generaţii şi asigurarea creşterii calităţii vieţii rurale ca o 

condiţie a bunăstării individuale durabile;  



-modernizarea sistemului de sănătate prin promovarea unor servicii medicale de 

calitate în condiţii de egalitate;  

-modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională a populaţiei 

rurale.  

 
Fig.5. Satu Lung – încadrarea în teritoriu 

 Strategia de dezvoltare a fost întocmită pe baza unei anchetesociale, utilizând un 

chestionar cu modelul alăturat. Concluziile anchetei sunt redate în continuare. 

 

 

CHESTIONAR 

opțiuni ale  membrilor comunității privind 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI CHINTENI 2014 – 2019 

 Chestionarul are un caracter confidențial; pentru o analiză eficientă a datelor vă rugăm a 

completa:Localitatea de reședință:.............................Vârsta .......ani, Profesia 

..........................          

         Bifați 3 disfuncții majore existente (din cele 5 prezentate) pentru care considerați 

că se impun măsuri urgente de  intervenție și soluționare; disfuncțiile se vor nota cu 

1,2,3 în ordinea priorității 

soluționării ( prioritatea1 -=1...) 

1. ECONOMIE 

 

 

 

Taxe și 

impozite 

excesive 

Lipsa 

personalului 

calificat și 

inexistența 

unor forme 

organizate la 

nivelul 

Lipsa 

infrastructurilor 

tehnico- edilitare 

(alimentare cu 

apă, canalizare, 

energie electrică, 

gaze naturale) 

 

 

 

Cadru legislativ 

incoerent 

 

 

 

Circulația 

greoaie a 

informațiilor 

F M 



comunei de 

calificare / 

conversie 

profesională 

     

2. SOCIAL / SĂNĂTATE 

Incluziune 

socială 

defectuoasă 

Doctor de 

familie pentru 

fiecare sat 

Lipsa formelor de 

comunicare 

organizată 

Salubritatea 

necorespunzătoare 

în localitate 

Desemnarea 

unui locuitor al 

satului în Forum 

     

3. EDUCAȚIE 

Nr. locuri 

insuficient în 

grădinițe, școli 

Număr 

insuficient de 

cadre 

Nivel de pregătire  

al cadrelor 

Spații 

necorespunzătoare 

pentru învățământ 

Lipsa unui liceu 

profesional în 

comună 

     

4. CULTURA / PATRIMONIU 

 

Spații 

insuficiente 

pentru 

activități 

culturale 

Instituirea unui 

program lunar 

de prezență în 

locali-tate a 

Bibliotecii 

Județene 

Itinerante 

Conservarea 

necorespunzătoare 

a patrimoniului 

cultural (mo-

numente istorice) 

 

Conservarea 

necorespunzătoare 

a patrimoniului 

natural 

 

Lipsa unui 

centru de 

promovare a 

tradițiilor locale 

     

5. ACCESIBILITATE / TRANSPORT ÎN COMUN 

legături rutiere 

greoaie cu 

reședința de 

comună 

legături rutiere 

greoaie cu 

municipiul 

Cluj-Napoca 

Orar 

necorespunzător 

pentru transportul 

în comun 

 

Linii insuficiente 

pentru transportul 

în comun 

Stații de 

transport în 

comun  

amenajate 

necorespunzător 

     
Nota: domeniile de intervenție (economie...acesibilitate) și criteriile de analiză nu sunt limitative, persoana 

chestionată poate adăuga opțiuni suplimentare. 

Data: ...................2014 
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2.11.NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
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ȘI  
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2.16. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT 

 

          2.16.1. CHINTENI 

          2.16.2. DEUȘU și VECHEA 

          2.16.3. SÂNMĂRTIN și MĂCICAȘU 



          2.16.4. FEIURDENI și PĂDURENI 
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*NOTA: Acest material a fost întocmit cu concursul studenților Facultății de Geografie a 

U.B.B. Cluj-Napoca, Secția Planificare și Dezvoltare Regională, an II – Master, astfel: 

nr. 

crt. 
TEMA COLECTIV 

2.1. Evoluția localităților comunei Lakatus Denisa Estera,Dreiciu Simona 

Silaghi Ana Maria 

2.2. Elemente ale cadrului natural Miclea Cătălin, Hedeșiu Andrei Vladimir 

2.3. Relații în teritoriu și dezvoltarea 

acestora 

Rotaru Anișoara, Șamartean Mihaela 

2.4. Activități economice și posibilități de 

dezvoltare 

Avram Florina, Fabian Ioana Florica 

2.5. Populația Constantin Marioara, Chiriac Cătălina 

2.6. Circulația Vasvari Elisabeta, Aruncutean Bogdan Paul 

2.7. Intravilan existent  

2.8. Zone de riscuri naturale Cîmpan Doru, Daroczi Mihai 

2.9. Echipare edilitară Brădean Adriana – Alex., Hărănguș Liliana 

Silvia 

2.10. Probleme de mediu Păduraru Emanuel Marius, Cotuțiu  Mihai 

Alexandru 

2.11. Necesități și obțiuni ale poipulației / 

chestionar 

 

2.12. Spații verzi și sport  Darvai Vasile, Chirilă Marius 

2.13. Patrimoniu State Raluca 

2.14. Chestionar sănătate Rogojan Alexandra Ioana, Șuhane Iuliana Elena 

Rusu Stela 

 

2.15. Situația existentă a fondului construit  fișe / foto. 

2.15.1. Chinteni Cuc Adriana, Huluban Teodora 

2.15.2. Deușu - Vechea Kallo Robert, Meleg Horea Ionuț 

2.15.3. Sânmărtin – Măcicașu Moldovan Andreea Ioana , Moraru Cătălin Ionuț  

2.15.4. Feiurdeni - Pădureni Șalgău Marinela, Schuller Cătălin Tiberiu 

2.15.5. Satu Lung Teletin Gherman Elena  

2.15.6. Săliștea Veche Vitișan Anca Ramona 

 

Fig.6. Circulația rutiră 



 

2.1. EVOLUȚIA LOCALITĂȚILOR COMUNEI 

 

Chinteni. Scurt Istoric 

Localitatea Chinteni se afla in imediata apropiere a orasului Cluj Napoca, si a fost 

locuita din cele mai vechi timpuri, si anume inca din epoca neolitica (5000-3000 i.H.). Urme 

referitoare la Chinteni in aceasta perioada s-au inregistrat pe Valea Chintaului, cand s-au gasit 

fragmente ceramice neolitice de tip Iclod IIII, iar in partea sudica s-au gasit materiale 

preistorice. 

In ceea ce privesc datele referitoare la epoca bronzului, acestea se intind pe cea mai 

mare perioada a mileniului II (2500-1800 i.H.), deoarece este perioada de trecere de la 

neolitic la bronz, fiind totodata si inceputul schimbarilor structurale, sociale, etnice, in timp 

agricultura si cresterea animalelor se intensifica. Se constata ca in epoca bronzului existau 

diferite tipuri de civilizati, care au inceput cultivarea vitei de vie si au inventat plugul de 

lemn. 

La Măcicașu a fost semnalata o asezare neolitica, o locuire din bronzul tarziu si o 

asezare din prima epoca a fierului. Epoca fierului se presupune ca ar fi inceput prin anul 

1200-800 i.H. Si se intinde pana in anul 106 d.H. 

Inca de la inceput in Dacia a fost asezata Legiunea a 3-a, iar ulterior a dost adusa si 

Legiunea a 5-a, in vederea apararii partii de nord.In aceasta perioada asezarile de tip roman 

sunt cunoscute sub denumirea de canabe, acestea fiind locuite de soldatii si de familile lor. 

In timpul stapanirii romane, ramura de baza o reprezenta agricultura, fiind intalnite si 

fermele agricole, cunoscute sub denumirea de ,,villae rusticae,, acestea putand fii intalnite 

chiar si pe teritoriul actual al Chinteniului. 

Prin urmare se poate afirma ca pe langa alte izvoare istorice, descoperirile 

arheologice, demonstreaza o locuire intensa in aceasta zona, de catre o populatie sedentara a 

carei ocupatie fundamentala era cultivarea pamantului si cresterea animalelor.  

Populatia care a locuit aici era de origine dacica, urmasii lor urmand a forma poporul 

roman, care a fost gasit de invadatori si cuceritori la sfarsitul secolului al X-lea. 

Poporul nou venit a incercat sa transforme institutile autohtone in unitati administrativ 

teritoriale, acestea fiind numite comitate. 

Prima atestare documentara a satului Chinteni conform izvoarelor cercetate, a fost in 

anul 1263.  

Se spune ca satul Chinteni are o vechime de 720 ani, deoarece cu ocazia refacerii granitei 

abatiei s-au consemnat in harti si documente oficiale, denumirea acestui sat. 



Descoperiri arheologice 

În punctul „Pustafalău“, pe dreapta Văii Chintăului, s-au descoperit substrucțiile a 

șase clădiri, cărămizi, olane, elemente de hypocaust, tuburi de apeduct și ceramică romană 

provincială.  

La nord-vest de acest grup de clădiri s-au identificat urmele altor două construcții; în acest sit 

s-a descoperit o tegula mammata cu ștampila VAL CAT întregită Valerius Catullinus, 

procurator financiar al Daciei Porolissensis sub Commodus. 

 Din acest context provin probabil și alte materiale: o bază de coloană, o țiglă cu 

ștampilă, un ac de os și o monedă. Ansamblul descoperirilor din acest punct arată cu 

multăcertitudine o villa rusticasau poate una suburbana.  

Villa rustica de la Chinteni, județul Cluj, este situată pe Dealul Tulgheș, în hotarul 

dintre municipiul Cluj-Napoca și satul Chinteni. Săpăturile sistematice, începute în anul 

1988, au adus la lumină vestigiile uneia din cele mai mari villae rusticae din Dacia. Incinta 

are o suprafață de 4 ha și este înconjurată cu un zid de piatră de care sunt adosate mai multe 

clădiri și un turn. În total, în interiorul incintei au fost identificate 11 corpuri de clădire, între 

care au fost cercetate o clădire cu rosturi economice, o casă de locuit și o baie foarte extinsă. 

Materialul arheologic descoperit constă din unelte agricole și meșteșugărești, chei, fragmente 

de foaie de sticlă, fibule, o aplică din bronz, ace din os, mărgele din sticlă și ceramică 

provincială romană. În apropiere, pe terasa „Polog“, au fost identificate alte clădiri romane.  

 

Fig7.Harta Iosefina a Comunei Chinteni 

 ÎnperioadaRomâniei moderne, până la cel de-al II –lea Război Mondial,  teritoriul 

național era împărțit în 58 de județe ramase dupa război, cu tot cu cele 424 de plasi si 6.276 

de comune rurale si urbane. Comuna Chinteni era cuprinsă în teritoriul județului Cluj. 

În anul1950-teritoriul național era împărțit în 28 de regiuni, compuse din 177 de 

raioane, 148 de orase si 4.052 de comune. In anul 1952, prin comasari, in scopul reducerii 

cheltuielilor cu administratia numarul de regiuni se reduce la 18, aparând ca element de 

noutate Regiunea Autonoma Maghiara in zona Mures-Harghita-Covasna. Comuna Chinteni 

devine raion, încorporat în teritoriul administrativ al regiunii Cluj. 



 
Împărțirea administrativă din anul 1950 

 
1952-1956 – Regiunea Cluj 

 
1956-1960 

 
1960 - 1968 

Fig.8. Împărțirea administrativ – teritorială – evoluție 

Intre 1956-1960 a fost o perioada intermediara in care singurele modificari au fost 

disparitia regiunilor Arad (unita cu Timisoara in Regiunea Banat) si Barlad (impartita intre 

Bacau, Iasi si Galati). In 1960, se reduce numarul de regiuni la 16, iar Regiunea Autonoma 

Maghiara devine Regiunea Mures-Autonoma Maghiara. 

În anul 1968se revine la împărțirea teritoriului național în județe, inițial în număr de 35, în 

final - 39 de judeţe, împărțre destul de asemănătoare cu harta de astăzi, (judeţul Ilfov era 

foarte extins). 

          În perioada 1968-1981, judeţul Ilfov este redimensionat şi devine "Sectorul Agricol 

Ilfov",totodată se înființează judeţele Giurgiu (moştenitorul vechiului judeţ Vlaşca) şi 

Călăraşi.  

Comuna Chinteni pe forma sa actuală face parte din județul Cluj. În  perioada recentă, 

împreună cu alte 18 comune (Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Ciurila, 

Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, Sânpaul, Săvădisla , Tureni, 

Vultureni), comuna Chinteni a aderat la constituirea Zonei metropolitane Cluj-

Napoca.Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1537,54 km², iar populația de 418.153 

locuitori; este una dintre cele mai mari zone metropolitane din România și singura zonă 

metropolitană constituită care a avut un spor pozitiv al populației între 2002 și 2011. Comuna 

Chinteni se încadrează și în zonă periurbanăa municipiului Cluj – Napoca; în perioada 1992 

– 2011, populația comunei a evoluat astfel:1992-3.067 locuitori, 2002-2.786 locuitori, 2011-

3.065 locuitori. 



 

Fig.9. Județul Cluj - interbelic 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

 

 

Fig.10. Satul Chinteni – cadru natural 

 

     Comuna Chinteni se afla in partea 

centrala a Judetului Cluj, la aproximatix 16 

km de orasul Cluj-Napoca. Suprafata pe 

care se intinde comuna este teritoriu 

neomogen alcatuit din dealuri joase 

apartinand unitatilor de relief a Dealurilor 

Dejului si Clujului., subunitate a Podisului 

Somesan. Comuna Chinteni are o populatie 

de peste 2700 de locuitori si se intinde pe o 

suprafata de 98 de km2  

Comuna se afla pe valea Chintenilor, 

strabatuta de pârâul Chinteni. afluent de 

stanga al raului Somesul Mic, care străbate 

municipiul Cluj-Napoca 

pe o lungime de 2.8 km din totalul de 15km. Suprafata bazinului hidrografic al paraului este 

de aproximativ 45 km cu un debit de 80mc/s. Panta pronuntata (de peste 1%) si debitul mare 

au ca si consecinta eroziunea malurilor si a patului albiei,antrenand material ce se depune la 

zona de aval. Una dintre cauzele alunecarilor de teren este instabilitatea albiei, atat pe plan 

vertical cat si pe plan orizontal. 



 Lacul Chinteni se intinde pe o suprafata de 18 ha si se afla la aproximativ 15 km de 

Cluj-Napoca. Acesta este de origine naturala, se afla in proprietatea primariei Chinteni si este 

administrat de AJVPS Cluj.  

 

Fig11. Lacul Chinteni 

Principala problema intalnita pe valea Chintenilor, din punct de vedere a sigurantei 

constructiilor, este reprezentata de existenta alunecarilor de teren active
1
. O alta problema 

intalnita o reprezinta excesul de umiditate al solurilor, din partea nordica a teritoriului studiat. 

Extinderea comunei inspre zonele impadurite a avut ca si consecinta defrisari masive de 

padure. Principalele resurse naturale de care dispune, comuna Chinteni, sunt 

urmatoarele:piatra de constructietufurile folosite in constructii,nisiputile de turnatorie, 

marnele si argilele folosite pentru ciment, cermica, nisipuri caoliene. Vegetatia caracteristica 

zoneieste cea de silvostepă, ponderea padurilor in raport cu totalul suprafetei este reletiv 

mică. Suprafata padurilor se suprapune cu suprafetele de pajisti. 

 

                                                 
1
RAPORT DE MEDIU PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- 

NAPOCA, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, 2011 

88% 

12% 

Ponderea padurilor in raport cu suprafata totala a comunei 

Total suptrafata (ha)

suprafata ocupata de paduri (ha)



Fig.12. Ponderea suprafețelor împădurite (sursa: Ministerul Administratiei si Internelor, Institutia 

Prefectului- Judetul Cluj, Fisa Comunitatii Primaria comunei Chinteni) 

 

           Este în curs de implementare un  program de reîmpădurire ceea ce face ca pinul si 

bradul sa creasca si in zona. 

 

Fig.13.Vegetația  comunei Chinteni 

 

Datorita pozitionarii comunei in 

zona duluroasa, la o altitudine cuprinsa 

intre 500-600 m predomina stejarul si 

carpenul. In zonele de padure a comunei 

Chinteni se mai intalnesc si alte specii 

precum: rășinoase și foiaoase: gorunul,  

paltin, frasin, salcâm, plop, tei, pomi 

fructiferi: cireșul și altele. 

 

 

 

2.3.RELAȚII ÎN TERITORIU ȘI DEZVOLTAREA  ACESTORA 

 

ComunaChinteniestecompusa din noua sate – Chinteni (resedinta de comuna), Deusu, 

Feiurdeni, Vechea, Macicasu, Sanmartin, Padureni, Satu-Lung, Salistea-Veche. 

In partea de Nord, comuna Chinteni se invecineaza cu comunaVultureni, in NE cu 

ComunaBorsa, in Est cu comunaJucu, in Sud cu comunaApahidasimunicipiulClujNapoca, in 

V-SV cu comunaBaciuiar in V cu comunaSanpaul.  

 ComunaChintenieste situate peValeaChintenilor, la o distanta de 13 km fata de 

municipiulClujNapocape DJ 109 A. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Fig. 14. Județul Cluj 

Municipiul Cluj-Napoca reprezinta o importanta cale de legatura pentru satele 

apartinatoare comunei Chinteni deoarece legatura rutiera dintre resedinta de comuna si satele 

apartinatoare este destul de grea. De multe ori accesul in anumite sate se face doar prin 

municipiul ClujNapoca (ex. – in localitatea Salistea Veche nu se poate ajunge din Cluj prin 

comuna Baciu pe DC 142) 

 In anul 2010 s-a semnat un “Referat” privind aprobarea de asociere intre orasul 

ClujNapoca si o serie de comune, printre care si comuna Chinteni, in vederea realizarii 

proiectului “Modernizarea si extinderea sistig.emului de transport public in comun in Zona 

Metropolitana Cluj” 

 Planul Integrat de Dezvoltare (PID) a polului de crestere ClujNapoca reprezinta 

principalul instrument de planificare strategica de la nivelul municipiului si al celorlalte 

comunitati din zona metropolitan pentruorizontul anului 2015. 

 

 Principalul obiectiv al acestui proiect este 

reprezentat de modernizarea si extinderea sistemului 

de transport in comun din municipiul Cluj Napoca 

si comunele limitrofe urmand ca in viitor toate 

comunele din zona metropolitan Cluj sa faca parte 

din aceasta actiune. 

Fig. 15. Transportul în comun  

Implementarea acestui proiect va contribui la cresterea mobilitatii urbane si 

periurbane a populatiei cu impact direct asupra dezvoltarii durabile a transportului public. Se 

doreste de asemenea si facilitarea accesibilitatii si mobilitatii fortei de munca intre Cluj si 

comunele invecinate. 

 Comuna Chinteni – partener in acest proiect contribuie la realizarea documentatiei de 

finantare pentru proiect, asigura personal in cadrul Echipei de Implementare a Proiectului, 

contribuie in cota parte din valoarea totala a contractuluisubsecvent la plata serviciilor de 

consultanta, asigura contributia proprie la cheltuielile eligibile, neeligibile si TVA, 

proportional cu valoarea investitiilor propuse si nu in ultimul rand participa la elaborarea si 

implementarea campaniei de informare a populatiei si promovare a proiectului. 

 Interrelatiile economice dintre ClujNapoca si comuna Chinteni se manifesta si prin 

propunerea de realizare a primelor parcuri fotovoltaice din judetul Cluj in comuna Chinteni 



cat si in comuna Floresti. In Chinteni vor fi construite doua parcuri fotovoltaice, unul realizat 

de autoritatile locale in asociere cu un investitor strain, iar celalalt in asociere cu Consiliul 

Judetean Cluj. In anul 2013 propunerea construirii celor doua parcuri fotovoltaice era in faza 

de proiecare. 

 In concluzie se poate afirma faptul ca intre Comuna Chinteni si municipiul Cluj 

Napoca relatiile in teritoriu se manifesta prin mai multe puncte. In primul rand din punct  de 

vedere economic – deoarece Cluj Napoca reprezinta locul in care o parte semnificativa din 

locuitorii comunei lucreaza. Treaptat legaturile rutiere de acces dintre comuna si Cluj vor fi 

din ce in ce mai bune toate acestea pentru o dezvoltare economica, sociala prospera. 

 

2.4.ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE 

 

 

 

2.4.1. Activitățile economice 

 

 

  Trasăturile activităților economice care se desfășoară în arealul studiat sunt influențate de o 

serie de caracteristici ale cadrului natural (caracteristici morfometrice și morfografice ale 

reliefului, particularități climatice, resursele de apă, soluri) și ale mediuluisocial-economic 

(forma de proprietate, organizarea terenurilor, dotarea tehnico-materială).  

  Componenta socială din comuna Chinteni în trecut avea la bază familia monogamă de 

agricultorii sau păstori, cu un teritoriu bine definit în cadrul vetrei unde este amplasată 

gospodăria. În cadrul gospodăriei, locuiau de cele mai multe ori familii mari formate din trei 

generații: bătrânii, tinerii și copiii acestora. Locuirea celor trei generații în același spațiu 

asigura păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și deprindera tehnicilor de muncă la câmp.  

 Evoluția societății a transformat mediul rural, astfel în prezent gospodăriile din arealul 

studiat sunt formate din două generații sau o singură generație, fie tinerii fie bătrânii. Acestă 

caracteristică a spațiului rural are o influență negativă asupra activităților economice în 

special în agricultură,  deoarece în cazul în care gospodăria este formată doar din persoane 

vârstnice, terenul agricol este lucrat într-o măsură mai mică și produsele obținute sunt pentru 

consumul casnic. 

  Organizarea moșiei din cadrul satelor componente ale comunei Chinteni s-a realizat în 

conformitate cu condițiile pedo-climatice. Solul constituie elementul definitoriu al distribuției 

spațiale a activităților agricole. Agricultura practicată în spațiul rural al comunei Chinteni este 



reprezentată prin cultura plantelor (predominând cultura cerealelor) și creștere animalelor 

(ovine, bovine). 

  În contextul actual, spațiul rural din comuna Chinteni nu dispune de un sistem de 

amenajare agricol al terenurilor, acest fapt rezultând din structura spațială a terenurilor 

agricole care sunt supra-parcelate. Parcelele sunt de mici dimensiuni, caracteristică restrictivă 

în contextul dezvoltări unei agriculturii intesive. 

  Există două mari categorii de folosință a terenurilor la nivelul comunei Chinteni: 

terenuri agricole  și terenuri neagricole.   

 

Fig. 16. Structura fondului funciar(sursa Institutul Național de Statistică) 

  

 

  Din punct de vedere al utilizării terenului ,terenul agricol este de 7242 de hectare, din 

care 3980 ha reprezintă teren arabil, 2670 fânețe, iar 518 ha de pășune. Terenul arabil de 

3980 ha este cultivat  cu cartofi, secară, grâu și porumb, conturându-se o adaptare a culturii 

plantelor la condițiile climatice locale, (plante rezistente la frig).  

 



  Conform Registrului agricol al localității 39 % din gospodăriile de pe raza comunei 

Chinteni au suprafața de teren agricol până la 3ha, din care mai mult de jumătate este 

reprezentate de pășuni și fânețe, de unde rezultă ponderea populației ocupate în zootehnie. 

 

Fig.18. Utilizarea terenului în comuna Chinteni  

 

2.4.2. Agricultura: 

        Teritoriul comunei Chinteni este poziționat la interferența dintre arealul Dealurilor 

Dejului şi Clujului,  având caracteristicile specifice celor două forme de relief. Spațiul 

geografic al comunei Chinteni s-a constituit ca suport al dezvoltării pentru comunitățile 

umane amplasate aici, cu elemente de restrictivitate dar și favorabilitate, a căror amprentă se 

regăsește direct în activitățile economice. Agricultura din comuna Chinteni este reprezentată 

prin cele două forme: cultura plantelor și creșterea animalelor,  asigurând resursele necesare 

existenței la nivelul gospodăriilor. O mare parte din suprafața terenurilor agricole nu este 

prielnică  pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, astfel trenurile agricole necesită 

multiple lucrări de înbunătățire funciară (lucrări hidroameliorative, afânarea și gunoiere). 

 Elementele de restrictivitate socio-economică sunt: 



 supra parcelarea terenurilor: parcela medie este de 0,50 ha (mai mare decât 

media la nivel național care este de 0,40 ha); 

 absența asociațiilor de exploatare a terenurilor, 

reprezintă cauzele principale ale stării de involuție a agriculturii din comuna Chinteni. 

 Forța de muncă ocupată în agricultură are o pondere de 49 % din populația ocupată .  

Potențialul productiv al agriculturii din comuna Chinteni se caracterizează prin factorii 

menționați mai sus, distingând la nivelul satelorDeușu, Vechea, Măcicașu, Sânmartin, 

Feiurdeni, Pădureni, Săliștea Veche, Satu Lung . câteva categorii de areale agricole 

diferențiatepe linie de cauzalitate directă din caracteristicile morfometrice și pedologice ale 

terenurilor în cauză. 

 Arealul de luncă, terasele inferioare și glacisurile sunt caracterizate de soluri cu fertilitate 

ridicată și cu riscuri morfometrice reduse, unde domină culturile de grâu, porumb, legume și 

plante furajere. 

 Arealul versanților cu înclinare mică și medie este caracterizat de soluri de fertilitate medie: 

eutricambosol, luvosol și districambosol, constituind un element favorizant în modul de 

utilizare a terenului, fiind prezente atât terenuri arabile cât și pășuni. Aici predomină cultura 

cartofului, cerealelor (secară și ovăz), iar suprafețe extinse de pășuni și fânețe sunt utilizate în 

zootehnie (creșterea ovinelor,caprinelor și bovinelor). Pe terenurile cu pante moderate și 

expoziția sudică a versanțilorpredomină livezile, iar suprafețele acoperite cu  vii sunt 

restrânse. Acest fapt se datorează condițiilor climatice care se caracterizează prin frecvența 

ridicată a înghețurilor târzii și a brumelor timpurii (prima decadă a lunii mai primăvara, iar 

toamna luna septembrie), care constituie un factor de restrictivitate. 

        Structura fondului funciar agricol constituie un important factor de favorabi-litate în 

raport cu activitățile agricole, acest fapt derivă din ponderea ridicată a terenu-rilor agricole.  

Comuna Chinteni se caracterizează printr-o suprafață agricolă de 7242 ha din totalul 

suprafeței comunei Chinteni de9651 ha. În 

structura terenurilor agricole se remarcă o 

dominație a terenului arabil și fânețelor care 

totalizează  peste 50 % din totalul suprafeței 

agricole a comunei, în timp ce pășunea dețin 

puțin peste 6 % din suprafața agricolă. 

Suprafețele acoperite cu vii și livezi sunt de 

întinderi mari, de 75 ha acest fapt se datorează 

Total
suprafata

Agricola



condițiilor climatice existente în arealul studiat. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Ponderea suprafeței agricole 

 

CULTURI 

 

Suprafața cultivată ( ha) 

Procent 

din total 

Grâu și secară 378 9,49% 

Porumb 946 23,76% 

Cartofi 225 5,65% 

Sfeclă de zahăr 4 0,13% 

Legume  2427 60,97% 

Fig. 20. Tipuri și ponderi ale suprafețelor cultivate 

 

Principalele culturi Localitati Anul 2011 

 
Chinteni Tone 

Grau si secara 

 
740 

Porumb boabe 

 
2476 

Floarea soarelui 

 
19 

Sfecla de zahar 

 
58 

Cartofi 

 
3141 

Legume 

 
3601 

   



 

                                                     Fig.21 . Producția de cereale și legume.  

  (sursa Institutul național de statistică -anul 2005) 

 

  Creșterea animalelor a constituit din timpuri străvechi una dintre ocupațile de bază ale 

țăranilor din satele Deuşu, Vechea, Măcicaşu, Sânmărtin, Feiurdeni, Pădureni,Satu Lung şi 

SălişteaVeche. Numărul animalelor domestice sunt într-o continuă scădere de la an la an,  

animalele sunt crescute în mod special pentrul consumul casnic.  

  Densitatea bovinelor la nivelul comunei Chinteni este de 21 capete /100 ha teren 

agricol, rasele de bovine care sunt prezente în gospodăriile locuitorilor sunt bovine din rasa 

Bălțată Românească, remarcându-se atât prin producția de lapte cât și carne, fiind o rasă 

mixtă. Existând o bază naturală de susținere a sectorului zootehnic prin suprafețe extinse de 

pășune și fânețe (3188 ha fânețe și pășune), s-a dezvoltat creșterea ovinelor și caprinelor cu o 

densitate de 62,5 capete / 100 ha pășuni și fânețe. Ovinele și caprinele sunt crescute pentru 

producția de lapte, lână, carne ; ovinele fac parte din rasa Țurcană albă, Merinosul 

Transilvaneanși sunt adunate în turme primăvara până toamna. Caprinele sunt  relativ reduse 

ca număr, doar 201 capete de caprine. Localnicii preferă să crească ovine datorită calității 

produselor obținute net superior celor obținute de la caprine (lapte, produse lactate etc); rasa 

caprinelor este Capra Albă de Banat și Carpatină.Porcinele sunt prezente la nivelul comunei 

Chinteni  printr-o densitate de 89 capete porcine /100 ha teren arabil situându-se sub media 

națională de 103 capete porcine / teren arabil. Porcinele fac parte din rasa Marele Alb, 

Landrace, Pietrain și Durac, toate fiind rase de carne cu un randament ridicat la tăiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Animale Numărul de animale Procent din total 

Bovine  1725 capete 3,63 % 

Porcine  3265 capete 6,87 % 

Ovine  8798 capete 28,57% 

Pasari  33095 capete 69,69 % 

Caprine  200 capete 0,42% 

cabaline   358 capete 0,75% 

Albine  45 familii 0,09% 



Principalele produse agricole 

animale Localitati 
Anul 2011 

 
CHINTENI 

 Greutatea in viu a animalelor 

destinate sacrificarii pentru 

consum (tone greutate vie) 
 

657 

Productia de lapte de vaca si 

bivolita (inclusiv consumul 

viteilor) 
 

45600 

Productța de lână ( kilograme) 
 

20750 

Producția de ouă ( mii bucăți) 
 

2177 
 

(sursa Institutul national de statistica,anul 2011) 

Fig.22. Producția animală  
 

 


