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Comuna Chinteni nu este deservită printr-o legătură  cale ferata directă,  singura cale 

de comunicație find drumul județean 109. Transportul feroviar se realizează din Municipiul 

Cluj Napoca (figura 10 și 11). 

 

 

2.6.4. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI AERIENE 

Transportul aerian este asigurat de catre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din 

Cluj Napoca. 

Destinații interne: 

București - Otopeni Compania Națională Aeroporturi București 

Destinații externe: 

AUSTRIA Viena Aeroportul Internațional Viena  

BELGIA Bruxelles Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi  

 

Fig.56.  . Harta căilor ferate din România 

Sursă: (http://interferente.ro/harti-feroviare-romania.html, accesat în 14.12.13, orele 14.38) 

http://www.bucharestairports.ro/
http://www.viennaairport.com/
http://www.charleroi-airport.com/


  

2 

 

Charleroi 

CEHIA Praga Aeroportul International Praga  

FRANȚA Beauvais Aeroportul Beauvais  

GERMANIA Munchen Aeroportul Franz Josef Strauss  

 
Dortmund Aeroportul Dortmund  

ISRAEL Tel Aviv Aeroportul Ben Gurion  

ITALIA Bergamo Aeroportul Orio al Serio  

 
Treviso Aeroportul Treviso  

 
Roma 

Aeroportul Internațional Roma - Ciampino – 

G.B. 

 
Bologna Aeroportul Bologna 

MAREA 

BRITANIE 
Luton Aeroportul Luton  

OLANDA Eindhoven Aeroportul Eindhoven 

SPANIA Zaragoza Aeroportul Zaragoza  

 
Valencia Aeroportul Internațional Valencia  

 
Madrid Aeroportul Barajas  

 
Barcelona Aeroportul El Prat  

UNGARIA Budapesta* Aeroportul Budapesta 

Fig.57. Legături aeriene interne și externe - Sursă: (http://airportcluj.ro/informatii-

pasageri/destinatii, accesat în 14.12.13, orele 16.05; * numai pentru zboruri cargo) 

 De pe aeroportul din Cluj-Napoca operează cinci companii aeriene, trei de pasageri 

(din care una low-cost) și două cargo. Companiile pentru transport de pasageri sunt: 

TAROM, Lufthansa și Wizzair; cele de cargo sunt: ABC Air Hungary și Silver Air
1
. 

 

 

 

 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT 

A: Fondul funciar al comunei CHINTENI pe categorii de folosinta conform 0.C.O.T.A. 1990 

Categoria de 

folosință 

INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL 

Arabil 286.32 3 461.45 3 747.77 
Pasune 1.42 2 441.25 2 442.67 
Faneata 108.57 1 230.23 1 338.80 
Livada 40.35 39.57 79 .92 
Padure 0 1 206.12 1 206.12 
Tufaris 0.21 43.58 43.79 
Ape si stuf 9.83 138.26 148.09 
Neproductiv 2.11 274.97 277.08 
Drumuri 34.96 165,48 200,44 

                                                 
1
http://airportcluj.ro/informatii-pasageri/companii-aeriene. 

 

Fig 58. Harta destinațiilor Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca 

Sursă: (http://airportcluj.ro/informatii-pasageri/destinatii, accesat în 14.12.13, orele 16.14) 

http://www.prg.aero/en/
http://www.aeroportbeauvais.com/
http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp
http://www.dortmund-airport.de/
http://www.iaa.gov.il/Rashat/en-US/Airports/BenGurion
http://www.orioaeroporto.it/Airpor/portalProcess.jsp
http://www.trevisoairport.it/index_safe.html
http://www.adr.it/ciampino
http://www.adr.it/ciampino
http://www.bologna-airport.it/
http://www.london-luton.co.uk/
http://www.eindhovenairport.com/
http://www.zaragoza-airport.com/en/index.php
http://www.aena.es/csee/Satellite/Home/es/
http://madrid-mad.worldairportguides.com/
http://www.barcelona-airport.com/
http://bud.hu/
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Curti constructii 87.64 78.35 165.99 
TOTAL 571.41 9 079,26 9 650.67 
Suprafata agricola a comunei, conform datelor furnizate de 0.C.O.T.A. este de 7 610 ha. 

B: Fondul funciar al comunei Chinteni pe detinatori conform ANEXA 1 

Ponderea principala a terenurilor comunei o reprezinta arabilul 38.83 %, pasunile 

25.31 %, fanetele 13,87 (21/0 si padurile 12.50 %. In intravilane nu sunt cuprinse pasuni si 

paduri si nici 78.35 ha.curti constructii, 47,20 % din total curti constructii in interiorul 

comunei. 

2.1.2. Intravilane existente 

O. INTRAVILANE CONFORM 0.C.O.T.A. 1990 

Nr.

crt. 
Localitate 

Folosinta 

A PS. F 
 

L P 

d 

TF. HS. Nr DR. Cc TOTAL 

1 Chinteni 31.48 0 31.13 0 6.0 0 0 3.58 0 6.65 14.82 93.66 
2 Deusu 31.50 0 9.97 0 4.57 0 0 0 0 3.40 9.74 59.18 
3 Feiurdeni 92.30 0.69 17.36 0 6.70 0 0.16 3.91 0.48 9.23 18.59 149.42 
4 Macicasu 23.00 0 11.39 0 5.54 0 0 0.81 0.66 2.52 7.56 51.48 
5 Padureni 13.83 0 9.42 0 3.82 0 0 0.05 0.15 2.49 3.92 33.68 
6 Satu-Lung 27.29 0.73 7.64 0 4.12 0 0.05 1.17 0.41 2.85 10.37 54.63 
7 Sanmartin 16.31 0 7.45 0 5.0 0 0 0.31 0 1.71 6.12 36.90 
8 Vechea 50.61 0 14.21 0 4.60 0 0 0 0.41 6.11 16.52 92.46 
9 Salistea-Veche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 TOTAL 

Com.Chinteni 

286.32 1.42 108.57 0 40.35 0 0.21 9.83 2.11 34.96 87.64 571.41 

NOTA: Situația existentă -  detaliat vezi pg. 115 - 127 

2.8.ZONE DE RISC NATURAL 

 

2.8.1.Introducere 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a Zone de risc natural definește: 

- zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un 

potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, 

activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane. 

- riscul natural este cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de 

risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice. 

- în zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie 

măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi 

utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, 
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constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva 

dezastrelor. 

- lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică. 

Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul 

internaţional al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de 

Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub 

egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând 

Comunităţii Europene. 

▪ Risc - estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale 

pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. 

▪ Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală în 

aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 

▪ Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, 

prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează 

buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată. 

▪ Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează 

versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări 

funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale. 

2.8.2.Scurta prezentare a localitatilor 

Conform Legii 575/2001 comuna Chinteni este inclusa la pozitia nr 296 in categoria 

localitatilor cu potential mediu-ridicat privind riscul producerii alunecarilor de teren.Acest 

fapt a necesitat elaborarea unui complex studiu hidrologic, geotehnic si de cartare geotehnica 

in paralel cu elaborarea PUG-ului din anul 2003.  

Situată la nord si nord-est de muncipiul Cluj-Napoca, comuna Chinteni se incadreaza din 

punct de vedere geomorfologic in Depresiunea Transilvaniei. Conform STAS 6054/77 

adancimea maxima de inghet in zona studiata este de 0,80m in zona intravilanului si 0,90 in 

rest. 

Din punct de vedere seismic, comuna Chinteni se incadreaza in zona F conform normativului 

P 100/92  

CHINTENI 

Localitatea este dezvoltată in lungul Vaii Chintaului pe directia nord-vest sud-est.In 

partea de E-NE, versantul Dealul Nucului, cu expozitie V-SV are un pronuntat caracter 

cuestiform, fiind afectat de alunecari masive de tip glimee sau valuri.Zonele de desprindere 

active sunt situate in apropiere de cumpana de ape, pe cand baza versantilor se constituie intr-

un glacis deluvio-proluviocoluvial. In partea de V-SV, dealurile Chinteni si Lorint, cu 

expozitie E-NE, coboara lin cu pante de 15 grade spre lunca paraului Chinteni.Baza 

versantilor si partea lor mediana au suportat un complx de masuri de protejare(1976-1977), 

cu scopul de a reintroduce in circuitul agricol sufrafetele de teren degradat.Lunca paraului 

Chinteni, cu largimi de 200-300 de metri in dreptul satului prezinta, chiar in urma unor 

regularizari mai vechi, puternice fenomene de inmlastinire. 
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DEUȘU-VECHEA 

In ambele localitati constructiile se gasesc in stanga si in dreapta drumurilor existente 

si numai pe un singur rand, intrucat versantii sunt accidentati, cu pante practic inutilizabile, 

afectate pe alocuri de alunecari de teren. 

SANMARTIN si  MACICASU 

Sunt situate la circa 3 km de satul Deușu, intr-o zona cu pante mari supuse in parte 

alunecarilor, cele doua localitati se dezvolta de-alungul drumurilor existente.Constructiile se 

asaza, in general, pe un singur rand.Dealurile prezinta in general pante accentuate, spre baza 

acestora fiind mai domoale. In urma cartarii  localitatilor studiate s-au depistat zonele de risc 

pentru fiecare in parte, acestea fiind trampuse pe suport topographic pentru a obtine hărțile de 

risc. In aria  investigată riscurile naturale sunt datorate in principal inundatiilor si 

inmlăștinirilor din zona de luncă. 

 

 

 

PADURENI 

 

 Altitudinea medie in comuna este de 544 m.Principalul risc natural cu care se 

confrunta locuitorii din Padureni este reprezentat de alunecari de teren. 

 

FEIUREDENI 

 Satul este situat la 17 km N de Municipiul Cluj Napoca, așezat pe fundul 

caldăriidintre Fanatele Clujului, Padureni, Satul lung, Borsa si Campenesti. Prin mijloculul 

satului curge pârâul Feiurdenilor care la Jucu de varsă in Somesul Mic. 

2.8.3. Areale dupa gradul de risc 

 

Dupa raionarea geotehnica in toate cele cinci localitati au fost puse in evidenta 

urmatoarele tipuri de areale: 

1.ZONA 1(rosu) - zonă cu potențial mare de alunecare-zonă cu interdicție de construire. 

 Elemente de caracterizare: zonă cu alunecari active, cu indicii ale unor alunecari 

de teren relativ recente, cu planul de alunecare cuprins intre 3 si 10 metri. Nivelul 

apei subterane este cuprins intre 3 si 10m. 

 Restrictii:- executarea de araturi, pasunatul animalelor mari  

 Propuneri de folosință: Plantații de copaci cu talie medie și radacini puternice 

caracterizate printr-un potential de evaporare mare si consolidare prin 

radacini(salcam, salcie, pin) 

 

2.ZONA II(albastru)- zona inundabila cu interdictie de construire, arealul corespunde zonei 

de luncă, supus frecvent inundatiilor. 

 

3.ZONA III(portocaliu)zona cu potential  de alunecare moderat, caracterizată prin: 

• Areale cu alunecari vechi, stabilizate, cu risc moderat de activare  
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• Elemente de caracterizare: arii cu alunecari locale. Miscarile de teren de tip translational 

pot afecta depozitele deluviale de argila alterata de pana la 1,00-1,50 m. Nivelul apeu 

subterane se afla la adancimi intre 1,00-6,00 m. 

• Restrictii: - taierea copacilor  

•                  - executarea santurilor in versant sau la baza versantului  

• Propuneri de folosinta: constructii de locuinte de tip P, P+1E 

• Recomandari generale: retaluzarea pantelor cu o inclinatie mai mare de 7% 

• Colectarea si conducerea dirijata a apelor pluviale  

• Amenajarea suprafetelor prin retaluzare si inierbare  

• Drenaje pe traseul conductelor de alimentare cu apa si a canalizarii  

• Se vor evita excavatiile nesprijinite mentinute deschise mult timp  

• Se va evita deschiderea prin sapatura a unor fronturi lungi paralele cu curbele de nivel, 

sapaturile se recomanda a fi dezvoltate pe linia de cea mai mare panta. 

• Se va executa umplerea vailor si ravenelor existente pe taluz  

• Se vor adopta structuri  putin sensibile la deplasarile de teren  

• Folosirea de la caz la caz a drenurilor de suprafata(2-3m) 

• Se impune mentinerea unui front liber de minim 20m intre constructii pe linia de nivel si 

panta. 

• Amplasarea constructiilor se va face pe baza unor studii geotehnice pentru fiecare 

locuinta in parte. Executarea constructiilor anexa nu necesita intocmirea unor studii 

geotehnice.  

 

4.  Zona IV:-zona cu potential de alunecare redus; 

Elemente caracteristice:zona glacisurilor situate la baza versantilor sau in zone cu 

inclinare mica 

Restrictii:nu sunt 

Propuneri de folosință: constructii P, P+M, P+E 

Recomandari constructive:pentru limitarea infiltrarii apelor din precipitatii se vor 

reamenaja suprafetele prin inierbare si retaluzare. Se impune obligativitatea intocmirii de 

studii geotehnice pentru fiecare obiectiv.Se vor evita sapaturile la baza versantului. 

(galben): 
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Fig 59. Alunecări de teren 

 

2.9. ECHIPARE EDILITARĂ 

 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 

2.9.1. Alimentarea cu apă 

Conform Planului Urbanistic General din anul 2004, comuna Chinteni nu dispune de 

un sistem centralizat de apă.  Rețeaua de alimentare cu apă avănd o lungime de de aproxiativ 

12 km, fiind în total alimentate 367 de gospodării, acesta fiind doar o mica parte din totalul 

lor si anume 27,2%, restul alimentându-se cu apă din fantaniile proprii. 

 

Captările de apă din fântâni sau din 

izvoare  sunt improvizate fără să dețină un 

proiect, fără respectarea normelor 

sanitare,fără să fie instituită zona de 

protecție sanitară, acestea prezintă o uzură 

avansată fiind vechi de până la 20 30 ani. 
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Fig 59.  Fantână Făntănile și puțurile de captare a apei 

prezintă o calitate a apei bună, dar totuși 

există pericolul infestării apelor cu 

substanțe chimiceși enterovi- 

ruși, în acele gospodării unde apele uzate menajere și dejecțiile animalelor se scurg 

necontrolate sau stagnează la suprafața solului, toate acestea pot provoca diferite boli 

oamenilor și animalelor. 

2.9.2.Sistem de canalizare 

 În comuna Chinteni lipsește în totalitate rețeaua de canalizare, pericolul infestării 

apelor freatice și a celor de suprafață este foarte mare din cauza apelor uzate menajere și în 

urma evacuării de dejecții de la animale sau oameni. Pentru administrația locală – realizarea 

unui sistem modern de canalizare reprezintă o prioritate de prim rang. 

2.9.3. Alimentarea cu energie electrică 

 Pentru rețeaua electrică de joasă tensiune se impune înlocuirea tuturor stâlpilor din 

lemn (acum înlocuită partial de stâlpi de beton armat); fenomenul de  cădere de tensiune este 

destul de des, mai ales în gospodăriile care sunt mai greu accesibile. 

 Toate satele din comună au fost electrificate în anul 1982, atunci 90% din gospodării 

dispuneau de rețea elecrică, în anul 1998 au mai rămas doar 28 de gospodării neelectrificate 

fiind izolate de vatra satelor (catun Jichivedi pe valea Feiurdeni) și Fanate langă Sălistea 

Veche. Localitățile sunt deservite de transformatoare de 40 KVA fiind racordate la derivația 

LEA 20 KV Cluj-Panticeu. 

2.9.4. Alimentarea cu căldură 

 În toate gospodăriile și instituțiile din comună alimentarea cu căldură se face prin 

sobe individuale folosit combustibil solid, în principal lemne de foc.Introducerea gazelor 

naturale deschide perspective realizării sistemelor de încălzire centrală,  în principal cu 

microcentrale termice individuale, debitul de gaze fiind stabilit în funcție de consumul 

centralelor termice individuale. 

2.9.5. Telefonie 

 Comuna Chinteni deține 15 posturi telefonice direct din Cluj Napoca, din care 8 sunt 

posturi pentru persoane fizice și 7 sunt posturi ale persoanelor juridice. Localtățile izolate 

care nu beneficează de telefonie sunt: Săliștea Veche și Macicașu, Satu Lung și 
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Pădureni.Datorită numărului mic de abonați la aceste posturi se preconizează modernizarea 

liniei prin racordarea lor la o central telefonică digitală în Cluj Napoca sau Chinteni. 

2.9.6. Sistem de colectare a deșeurilor 

 Niciunul din sate nu dispune de servicii de salubritate, nu există nicio societate care să 

se ocupe cu transportul și cu depozitarea deșeurilor menajere și nici centre de colectare, 

acestea fiind aruncate lângă văi, drumuri iar din această cauză există posibilitatea diferitelor  

pericole a poluarii apelor freatice si a apelor din văi. 

PROPUNERI DEZVOLTARE EDILITARĂ: 

 

Identificarea disfuncționalităților stă la baza dezvoltării obiectivelor generale și 

strategice determinate de acestea pe care se fundamentează ulterior măsurile care intră în 

competența autorităților locale pentru remedierea și îmbunătățirea situației pe termen scurt și 

mediu. 

Disfuncționalitățile dotării edilitare din comuna Chinteni sunt destul de accentuate și 

anume: 

- Nu există rețea de alimentare cu apă 

- Nu există un sistem de canalizare 

- Există decât un mic număr de gospodării care au alimentare cu apă din surse 

propri 

- Nu deține un sistem de colectare a deseurilor 

- Sunt gospodării care nu beneficează de alimentare cu energie. 

 Propuneri de  dezvoltarea echipării edilitare: 

1. Alimentarea cu apă 

- Alimentarea cu apă a comunei din conducta magistrală Cluj-Zalău 

- Reamenajarea captărilor de apă existente 

- Pentru zonele unde nu este posibilă alimentarea dn rețeaua de distribuție să se 

realizeze alimentări cu apă din surse locale 

 

2. Rețeaua de canalizare 

- Amenajarea a 3 stații de epurare: una pentru localitatea Chinteni, una pentru 

Deușu și Vechea iar una pentru Sânmartin și Măcicașu 
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-  Realizarea unui canal colector pentru canalizarea apelor uzate care sa le conducă 

în stațiile de epurare 

- Pentru zonele unde nu este posibilă racordrea la canalul colector să se realizeze 

stații de epurare individuale sau de grup 

 

3. Alimentarea cu energie electrică 

- Extinderea rețelei electrice în zonele industrial 

- Exinderea liniilor electrice spre gospodăriile rămase neelectrificate  

- Extinderea și îmbunătățirea iluminatului public în tote localitățile 

 

4. Alimentarea cu căldură 

- Alimentarea tuturor localităților cu gaz metan pentru reducerea consumului de 

lemne 

- Utilizarea buteliilor de aragaz pentru prepararea hranei 

 

5. Telefonie  

- Extinderea rețelei de telefonie în toate localitățile 

- Rezolvarea problemelor de semnal al unor rețele de telefoniei mobile 

 

6. Sistem de colectare a deșeurilor 

- Înființarea unui serviciu de gospodărie comunală care să colecteze și să depoziteze 

deșeurile menajere refolosibile 

- Înființarea unor platforme de gunoi în toate localitățile comunei 

 

 Siturile Natura 2000 

Obiectivul principal al acestei reţele îl constituie conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor sălbatice de interes comunitar, luând în considerare cerinţele economice, sociale şi 

culturale, precum şi specificul regional şi local caracteristic fiecărui stat membru al U.E. 

Siturile Natura 2000 implică măsuri efective de conservare şi măsuri de management 

pentru elaborarea cărora este obligatorie participarea şi implicarea factorilor interesaţi. 

Obiectivul principal al conservării naturii este acela de a crea un echilibru între conservare şi 

2.10. PROBLEME DE MEDIU 
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nevoile sociale, economice şi culturale, prin urmare Natura 2000 nu va exclude activităţile 

umane atâta timp cât nu sunt în contradicţie cu obiectivele conservării. 

 Situl Dealurile Clujului Est acoperă o suprafaţă vastă (24405 ha) cu habitate valoroase 

continentale de stepă şi forestiere dacice (transilvane) încă foarte bine conservate dar 

puternic ameninţate în viitor de vastele proiecte de dezvoltare imobiliare şi agricole 

regionale, ce vor lua un impuls major în viitor din cauza proximităţii ariei 

metropolitane Cluj-Napoca.  

 Cod     %    CLC             Clase de habitate 

 N12     37    211 - 213     Culturi (teren arabil) 

 N14     30    231               Pășuni 

 N15     12     242, 243      Alte terenuri arabile 

 N16     16     311              Păduri de foioase 

 N23      3      1xx              Alte terenuri artificiale (localități, mine..) 

 N26      2      324              Habitate de păduri (păduri în tranziție) 

 

Fig. 60. Dealurile Clujului Est 
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 Situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est include si rezervația naturală Fânațele 

Clujului, care se află la nord-vest de oraşul Cluj-Napoca, la o distanţă de aproximativ 

6 km de marginea oraşului.  

 

 

 Desemnarea ariei protejate a fost determinată de existenţa insulară a speciilor de 

plante xerofile, fiind rare şi protejate prin lege. Datorită profesorului Alexandru 

Borza, 7,5 ha de fânaţe au fost desemnate ca arie protejată încă din anul 1925, urmând 

ca în anul 1932 să câştige acest statut prin lege. Pe atunci Glimeea Mare şi 

împrejurimile au constituit această arie protejată. Zona a fost îngrădită pentru a se 

proteja de daunele provocate de animale şi om, au existat de asemenea panouri de 

avertizare şi chiar un agent de pază plătit. 

 

 

Fig. 61.Fânațele Clujului 

Vulnerabilitate: 

 Proximitatea arealului metropolitan Cluj-Napoca pune complexe probleme pentru 

conservarea în viitor, a acestui areal cât și a habitatelor și populațiilor rare din cadrul 

lor. Acestea s-au păstrat aici mai bine și pe suprafețe mai mari ca în alte regiuni 

pentru că situl era folosit pe cea mai mare suprafață doar ca fâneață pentru Cluj și 

satele mari de la nord de ora până la al doilea război mondial, pe când în alte locuri 
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din Transilvania aceste fânețe au fost masiv distruse prin suprapășunat si arat iar rolul 

lor înlocuit de culturile furajere. Acum însă în areal își fac apariția vaste proiecte 

imobiliare și ferme întinse care vor distruge în cel mai scurt timp populațiile și 

habitatele a căror protejare se încearcă a fi efectuată prin implementarea acestui sit.  

 Peisajul cultural al fânețelor mozaicate din regiunea Dealurile Clujului, cu structurile 

sale particulare, este deja afectat de scăderea intensității utilizării traditionale (cosit, 

pășunat extensiv). Un potențial pericol îl constitue abandonul terenurilor, intervențiile 

antropice prin drenaje, pășunat excesiv și planurile de dezvoltare edilitar-industriale, 

care pot compromite definitiv situl propus. Distrugerea habitatului alături de 

pășunatul intensiv (și mai ales cu oi) reprezintă principalii factori care amenință 

existența sitului propus. 

Propuneri: 

 Îmbunătăţirea managementului sitului Dealurile Clujului Est și creşterea gradului de 

conştientizare a populaţiei privind protecţia biodiversităţii din cadrul sitului se poate 

face prin implementarea următoarelor măsuri: 

 Elaborarea unei platforme informatice, gestionarea şi prelucrarea datelor digitale 

spaţiale rezultate în urma implementării activităţilor proiectului 

 Construirea unei platforme informatice pentru gestionarea datelor digitale spaţiale 

obţinute în urma derulării proiectului 

 Gestionarea platformei informatice, construirea şi prelucrarea seriilor de date spaţiale 

în format GIS 

 Caracterizarea mediului abiotic al sitului Dealurile Clujului Est 

 Cartarea tipurilor de utilizare a terenurilor, a peisajelor, precum şi identificarea şi 

inventarierea statutului juridic al terenurilor din cadrul habitatelor sitului Dealurile 

Clujului Est 

 Cartarea speciilor şi a habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul sitului Dealurile 

Clujului Est 

 Cartarea mamiferelor 

 Cartarea amfibienilor/reptilelor 

 Cartarea nevertebratelor 

 Cartarea plantelor 

 Cartarea habitatelor 

 Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale pentru speciile şi habitatele de interes 

comunitar de pe teritoriul sitului Dealurile Clujului Est 
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 Elaborarea şi aprobarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului 

Est 

 Elaborarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului Est 

 Aprobarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului Est 

 Activităţi de consultare, conştientizare şi informare  

 Informare şi publicitate aferente proiectului 

 Evaluarea gradului de conştientizare a grupului-ţintă local asupra habitatelor şi 

speciilor de interes comunitar din cadrul sitului Dealurile Clujului Est 

 Creşterea gradului de conştientizare al comunităţilor locale privind situl Dealurile 

Clujului Est. 

 

 

Fig. 62.Fânațele Clujului 

 

2.11.NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

 

Se vor însera concluziile dezbaterii publice. 

 

2.12. SPAȚII VERZI ȘI SPORT 
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2.12.1.Zonele de recreere,sport,turism: 

Vor  avea ca funcțiune predominantă: turismul si sportul, iar ca functiuni 

complementare: unitati comerciale, unitati de alimentatie publica, servicii turistice si sportive 

auxiliare. Planul Urbanistic General va cuprinde referințe clare privind utilizările premise 

pentru obiective ca: hoteluri, moteluri, popasuri turistice, campinguri in casute, corturi sau 

rulote, terenuri de sport, terenuri de joacă pentru copii, precum și servicii complementare de 

tipul stațiilor de carburanți, unități de alimentație publică, independente sau înglobate în 

unitățile de primire turistică, spații verzi. 

Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilorse vor preciza printr-o 

documentație la nivel de PUZ, ce se vor elabora cu respectarea Regulamentului General de 

Urbanism, în condițiile în carebeneficiarul(investitorul) va asigura echiparea tehnico -

edilitară(retele de apa, canalizare, energie electrică). 

Pentru zona de recreere, sport, turism se prevede prin P.U.G. o suprafață de 130.3 ha, 

adică 28,9% din totalul intravilanului propus. 

Pentru investițiile noi, se vor prevedea spații spații verzi în conformitate cu 

prevederile  HG 525 ( Regulamentul General de Urbanism-amenajarea spatiilor verzi). 

Prevederi: 

Infrastructura necesara practicării sportuluiva cuprinde o sală de sport (manager de 

proiect: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului), destinată practicării sportului de 

plăcere şi competiţiilor sportive, concepută ca un spaţiu amenajat pentru recreere şi 

relaxare.Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală 

 

 
 

2.13. PATRIMONIU 

 

 Cultura şi tradiţiile comunei Chinteni sunt valori ce s-au transmis din generaţie în 

generaţie şi au fost bine păstrate de-a lungul timpului de către locuitori. Instituţiile istorice, 

monumentele de cultură, tradiţiile legate de portul popular, gastronomie, evenimente sau 

sărbători, personalităţile locului, sunt doar câteva din elementele cultural-tradiţionale cu care 

comuna se mândreşte. În continuare voi face o trecere în revistă a tuturor elementelor sus 

menţionate, iar unde va fi cazul voi face o descriere mai amănunţită a acestora. 

 Evenimentele culturale care au loc în comună, au rezervate an de an câte o zi din 

calendar. Acestea au loc astfel : 
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- Ziua Eroilor, ceremonial religios, cântece patriotice, recital de poezii - 24 Mai 

- Hramul Bisericii din localitatea Chinteni – Sfinţii Mucenici Romani – 21 Octombrie 

- Hramul Bisericii din localitatea Vechea - 26 Octombrie 

- Hramul Bisericii din localitatea Măcicaşu – Sfântul Nicolae – 6 Decembrie 

- Hramul Bisericii din localitatea Sânmărtin – 8 Noiembrie 

- Fii satului - în cursul verii 

În ceea ce privesc obiectivele turistice ale comunei, se remarcă Lacul Chinteni, cu un 

impact turistic deosebit.Pe malul stâng al lacului se află Cabana şi zona de campare Lacul 

Rece. Drumul de acces până aici este asfaltat, însă condiţiile de păstrare şi de întreţinere ale 

lacului nu sunt  cele mai bune întrucât din cauza că vegetaţia este într-o stare de degradare 

avansată, multe din exemplarele de peşti au murit. 

Un alt obiectiv turistic de mare valoare este Rezervaţia Botanică din apropierea 

Fânaţelor Clujului, cu o suprafaţă de 7,25ha – unde se întâlnesc alunecări de teren dispuse în 

valuri, cunoscute sub numele de “glimee”. 

 

  Situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est este un 

alt obiectiv turistic important ce se suprapune peste teritoriul comunei Chinteni.Situl se 

suprapune peste următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT): Municipiul Cluj-

Napoca (5%), Comuna Apahida (11%), Comuna Bonţida (12%), Comuna Borşa (75%), 

Comuna Chinteni (53%), Comuna Dăbâca (34%), Comuna Jucu (3%), Comuna Panticeu 

(3%), Comuna Vultureni (57%). 

Patrimoniul construit al comunei Chinteni include biserici cu o mare valoare 

culturală şi religioasă atât pentru turişti cât şi pentru populaţia locală, între care: 
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Fig. 63.Patrimoniul construit al comunei Chinteni 

 Biserica Romano-Catolicăsau  Biserica Tuturor Sfinţilor din localitatea 

Chinteni. În anul 1690 vechea biserică, inițial romano-catolică, construită 

în secolul al XIII-lea, devenită între timp reformată-calvină, a fost din nou 

preluată de romano-catolici. Nava romanică a bisericii are un cor gotic. 

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din Vechea. Conform 

unei inscripţii de pe portalul bisericii, aceasta datează încă din anul 1726. 

Interiorul clădirii a fost pictat în 1748, conform altor inscripţii de pe 

peretele sudic din interior, iar ctitorul bisericii a fost Sucală Toma. 

Cladirea a fost păstrată bine de-a lungul timpului. Azi în incinta acesteia 

incă se ţin slujbe, putând fi şi vizitată de către turiştii interesaţi. 

 Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Feiurdeni, ridicată între 

anii 1927-1938, are planul  sub formă de cruce, cu o lungime de 27,0m și o 

lățime de 14,0m, cu 2 turnuri mari și patru mici. În fața bisericii este un 

monument ridicat de prof. Simion Gocan, în amintirea părinților săi. De 

asemenea există și un cimitir al eroilor și un monument prin care se arată 

vitejia căpitanului Cristorean.  

 Biserică Reformată Calvină(1889),din localitatea Feiurdeni, construită cu 

blocuri de piatră preluate din vechea biserică medievală gotică demolată. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1690
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 Cimitirul Eroilor Români din cel De-al Doilea Război Mondialdin 

Feiurdeni, construit în anul 1944 şi este aplasat în curtea Bisericii 

Ortodoxe. Acesta are o suprafaţă de 200,0 m
2
 şi are înhumaţi în morminte 

individuale 22 de eroi, din-tre care 9 cunoscuţi şi 13 necunoscuţi. 

 Biserica de lemn Sfântul Apostol Pavel din Săliştea Veche  (sec. XV) 

  Tot în categoria obiectivelor turistice ale comunei Chinteni se află 

Monumentul Eroilor din localitatea Chinteni, Casa din Chirpici autentică de la Băbuţiu, Vila 

Rustică situată pe Dealul Tulgheş, Situl arheologic de la Măcicaşu, de pe Dealul Horhiş, 

aşezarea fortificată şi aşezarea hallstattiană din Măcicaşu, tumulii de la Măcicaşu-Pocornea. 

  Cultura tradiţională este o componentă fundamentală şi definitorie a identităţii 

naţionale a unui popor. În ceea ce priveşte comuna Chinteni, locuitorii acestor meleaguri încă 

mai păstrează tradiţiile româneşti. 

 

 

2.14. STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI 

 

Pentru identificarea stării de sănătate a populației Comunei Chinteni s-a elaborat un 

,,Chestionar” adresat locuitorilor din satele componente prin care se solicită date privind 

vârsta, starea de sănătate, amplasamentul reședinței, considerații privind calitatea apei și 

aerului, a me-diului de viață din zonă  și a pouării mediului, a duratei de spitalizare, a 

disconfortului legat de circulația rutieră (vezi Anexa nr.1). La interviu / furnizarea datelor, au 

participat 120 de subiecți, iar interpretarea datelor culese  se concretizează în 3 tipuri de 

grafice: 

 - grafice simple prin care răspunsurile sunt repartizate pe fiecare întrebare/individual; 

- grafice complexe 1  prin care raspunsurile sunt reaprtizate cumulat pe toate 

localitațile; 

-grafice complexe 2 : repartiția raspunsurilor pe fiecare localitate. 

 

I. Grafice simple – repartiția raspunsurilor la fiecare intrebare 
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Vom incepe prezentarea datelor cu prezentarea câtorva informatii despre structura 

esantionului. 

 

Fig. 64. Grafic /număr răspunsuri / localități 

In graficul de mai sus este reprezentata distributia repondenților pe satele comunei 

(majoritatea celor care au raspuns la chestionar – 40 de persoane, provenind din Chinteni, iar 

restul, in numar egal, din celelalte sate ale comunei).  

 

Fig. 65. Distributia repondenților pe satele comunei 

In acest grafic se observa că din totalul celor interogați un procent mai mare sunt 

bărbați (57%) , iar procentul reprezentat de femei este de 43%. 
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Fig. 66. Distributia repondenților pe sexe 

 

Structura pe vârste: reiese faptul că din totalul populației chestionate, un procent de 

59% are peste 40 de ani, 21% -între 25-40 de ani, 13% între 18-25 de ani, grupa de varstă de 

12-18 ani este reprezentată de un procent de 5%, iar sub 12 un procent de 2%. 

 

Mai departe, vom analiza perceptia populatiei asupra calitatii factorilor de mediu. 

 

 

Fig. 67. Perceptia populatiei asupra calitatii factorilor de mediu. 

 

In ceea ce privește calitatea mediului din comuna Chinteni, la intrebarea: „Cum 

considerați a fi calitatea mediului in zona in care locuiți?”, un procent de 55% dintre cei 
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chestionați au raspuns cu „bună”, 28% au răspuns că „se poate și mai bine”, 17% cu 

„corespunzatoare”, doar un procent foarte mic de 1% au raspuns cu „necorespunzatoare”. 

Din interpreterea acestui grafic reiese faptul ca populația crede ca mediul este în 

general bun în zona Chinteni, deși o parte a populației consideră că sunt unele lipsuri, iar 

calitatea mediului ar putea fi îmbunătățită. 

 

Fig.68. 

Perceptia populatiei asupra calitatii apei. 

 

Dupa cum se observa in graficul de mai sus, la intrebarea „Cum considerați a fi 

calitatea apei potabile in zona in care locuiți?”, un procent foarte mare din locuitorii 

comunei Chinteni și anume un procent de 78% sunt mulțumiți de calitatea apei din zona 

răspunzând la întrebare cu „bună”, iar un procent de 13% au răspuns cu „corespunzatoare”, 

doar un procent foarte mic din populație consideră că „Se  poate si mai bine”. 

Din acest grafic reiese faptul ca locuitorii comunei Chinteni nu au nemulțumiri foarte 

mari în legatură cu calitatea apei din zonă, un procent foarte mare din populație fiind 

mulțimiți, considerand apa ca fiind bună pentru consum și nepoluată. 

In acest sens, am dorit sa vedem si care este principala sursa de alimentare cu apa 

potabila a locuitorilor, raspunsurile fiind ilustrate in graficul de mai jos: 
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Fig. 69. Ponderea alimentării cu apă potabilă din rețeaua publică și din surse locale. 

La intrebarea „sursa de alimentare cu apa potabila” iese in evidența faptul ca marea 

majoritate a populației și anume 70% din cei chestionati folosesc ca sursa de apa potabilă 

fântâna, aceștia fiind din satele componente ale comunei Chinteni unde rețeaua publică de 

apă potabilăîncă nu a ajuns pe acolo,  restul de 30% se alimentează de la rețeaua publică cu 

apa potabilă, dar sunt situații în care cei chestionați au acces la ambele surse de apă potabilă. 

 

 

Fig. 70.Perceptia populatiei asupra calitatii aerului. 

 

 

In ceea ce privește calitatea aerului din comuna Chinteni, locuitorii au dat ca și 

raspuns la intrebarea: „Cum considerați a fi calitatea aerului in zona in care locuiți?”astfel 
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incat un procent semnificativ  din populație și anume 59% a raspuns cu „buna”, fiind urmat la 

o distanța destul de mare cu un procent de 26% cu „se poate și mai bine”, 14 % din locuitorii 

comunei au raspuns la aceasta intrebare cu „corespunzatoare” și un procent foarte mic din 

populație a dat ca și raspuns „necorespunzatoare”. 

Dupa cum se poate interpreta, din primul grafic rezulta ca in principiu locuitorii 

comunei Chinteni sunt mulțumiți de calitatea aerului din acest areal, dar desigur mai sunt 

nemulțumiti care sunt de parere ca aerul nu este foarte corespunzator și ca este poluat. 

In fine, ne-a mai interesat si perspectiva locuitorilor asupra principalelor surse de 

poluare in zona: 

 

 

Fig.71. Perceptia populatiei asupra celei mai poluante activități. 

 

La întrebarea „Care este cea mai poluantă activitate?” marea majoritate a populației 

(99%) a răspuns că circulația rutieră poluează în comuna Chinteni, deși nu se poate vorbi de o 

poluare gravă,  iar 1% consideră că o altă activitate poluantăeste colectarea de deșeuri. 

Mai departe, am analizat răspunsurile primite legate de sănătate: 
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Fig.72. Perceptia asupra sănătății populatiei 

42 % din populație consideră că starea lor de sanatate este „bună”, 33% este de părere 

că „nu este prea bună”, 18% ca este „foarte bună”, 6% cred ca starea lor de sanatate este 

„Proastă” și 1% consideră ca sănătatea lor este „excelentă”. 

Din interpretarea acestui grafic reiese că starea de sănătate a locuitorilor din Chinteni 

este oarecum echilibrată, adică unii consideră ca se simt bine, iar alții cred că nu au o stare de 

sănătate atât de bună, deoarece majoritatea populației are peste 40 de ani și mai mult, când 

starea de sănătate a populației nu este cea mai bună. 

 

In general, ati putea afirma ca starea Dvs. de sanatate este...
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Fig.73. Perceptia asupra frecvenței spitalizarii 

Din graficul de mai sus care se refera la frecvența spitalizarii din cauza poluării în 

ultimul an, reiese faptul ca oamenii nu au avut probleme mari de sănătate din cauza poluarii 

și nu s-au internat la spital din cauza aceasta, 95% din cei chestionați spunând ca nu s-au 

internat niciodată, restul de 5% au spus că s-au internat de 2 sau 3 ori. 

 

Fig.74. Poluarea aerului cu gaze de eșapament. 

La intrebarea:„cum v-au afectat sanatatea gazele de eșapament?” marea majoritate 

din cei chestionați - un procent de 79% au raspuns „deloc”, un procent de 20% au raspuns ca 

„s-au simțit rău” și doar un procent de 1% au răspuns  „foarte tare”.  

Din aceste procente rezultă faptul ca poluarea cu gaze de eșapament în zona este 

destul de mică, fiind de altfel și singura sursa de poluare, și aerul și mediul din comuna 

Chinteni nu este foarte afectat de acest fapt. 
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Grafice complexe – repartiția raspunsurilor din legenda -cumulat pe toate localitatile 

 

In această categorie de interpretari, am analizat repartitia raspunsurilor cumulat pe 

toate localitatile. Astfel, am inceput cu o analiza a structurii esantionului pe varste si 

localitati: 

 

Fig. 75. Repartiția pe vârste 

La intrebarea „care este varsta dumneavostra?” la răspunsul „sub 12 ani”, reprezentat 

de culoare rosu, toate răspunsurile s-au dat în Chinteni, procentul fiind de 100%. 

La categoria „12-18 ani” reprezentată de culoarea verde, 67% din răspunsuri s-au dat 

în Chinteni, restul fiind date in Săliștea Veche și Sânmartin si este de aproximativ 20%. 

La categoria „18-25 ani” reprezentat de culoarea albastru, ponderea cea mai mare a 

raspunsurilor este data in Chinteni 60%, in restul localitatiilor fiind sub 10%. 

La categoria „25-40 ani” reprezentat de culoare mov, cele mai multe raspunsuri au 

fost date in Chinteni, procentul fiind de 30%, in celelalte sate ponderea fiind sub 10%. 
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La categoria „peste 40 ani”, reprezentat de culoarea albastru deschis, cele mai multe 

raspunsuri s-au dat in Chinteni 37%, in restul satelor procentul fiind sub 10%.  

 

Mai departe, am analizat distributia raspunsurilor privind calitatea factorilor de mediu 

pe localitati: 

 

Fig. 76.Calitatea factorilor de mediu pe localități. 

 

La raspunsul „se poate si mai bine”, reprezentat de culoarea albastru, majoritatea 

raspunsurilor s-au dat in Chinteni 40%, in satele Deusu, Vechea, Padureni si Feiurdeni 

procentul fiind de 10%, iar in satele Macicasu,Salistea Veche, Sanmartin si Satulung de 

5%.La calitatea mediului la raspunsul „corespunzatoare” reprezentat prin culoarea rosie, cele 

mai multe raspunsuri s-au dat in Chinteni  si Sanmartin, aproximativ 20%, in restul satelor 

ponderea fiind de 10% sau deloc. 

La raspunsul „buna”, reprezentat de culoarea verde, cele mai multe raspunsuri s-au dat 

in Chinteni 40%, din nou in restul satelor ponderea fiind undeva la 10%. 

La raspunsul „necorespunzatoare”, reprezentat prin culoarea mov, toate raspunsurile 

s-au dat in Chinteni, procentul fiind de 100%. 
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Fig. 77. Calitatea aerului pe localități 

Calitatea aerului dupa localitati la rapunsul „corespunzatoare” reprezentat de culoarea rosie 

ponderea cea mai mare a raspunsurilor este data in Chinteni 28%, in restul localitatiilor 
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