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CUVINTE CHEIE: bazinul inferior al Arieşului, industrie, impact

INTRODUCERE
Lucrarea de faţǎ a reprezentat un proces complex de documentare şi de analiză
exploratorie a etapelor de dezvoltare a industriei în Bazinul Inferior al Arieșului, o analizǎ
pertinentǎ a efectelor (pozitive şi negative) determinate de evoluţia acesteia pe plan social și
teritorial. Perspectiva noastrǎ asupra acestei evoluţii s-a realizat pe baza caracteristicilor sociale
şi a modificǎrilor teritoriale, fǎrǎ însǎ a uita procesele politice prin care guvernele aflate succesiv
la putere creazǎ reguli ce afecteazǎ direct sau indirect organizarea domeniului industrial.
Studiul bazinului inferior al Arieşului se înscrie într-o serie relativ restransǎ de lucrǎri cu
caracter economic şi geografic dacǎ luǎm în considerare lucrǎrile care nu se referǎ strict la
economia celor douǎ centre urbane, Turda şi Câmpia Turzii ci la toatǎ zona în ansamblul
acesteia. Studiul de faţǎ reprezintǎ aşadar rezultatul unor preocupǎri de cinci ani şi constituie
prima abordare geograficǎ complexǎ din punct de vedere economic, social şi teritorial a
bazinului inferior al Arieşului.
În acest demers s-a pornit de la necesitatea cunoaşterii amănunţite a realităţilor zonei cu
scopul de a putea sesiza modul în care au evoluat aşezările umane, urbane şi rurale, fenomenele
demografice şi teritoriul ca urmare a modificǎrilor de ordin economic cu accent pe ramura sa
industrialǎ, gradul lor de complexitate, manifestările lor în profil teritorial şi tendinţele de
evoluţie în perspectivă. Structura lucrării şi modul de abordare al acestui studiu răspunde unor
obiective majore, şi anume: realizarea unui istoric al evoluţiei industriale a zonei, analiza
comparativǎ în ceea ce priveşte evoluţia în timp a populării spaţiului analizat şi studiul evoluţiei,
frecvenţei şi intensităţii variabilelor mişcărilor naturale şi mişcării migratorii în vederea stabilirii
tipurilor de dinamică a populaţiei; prezentarea ansamblului economic al zonei prin prisma
evoluţiei activităţilor economice, de la simple îndeletniciri meşteşugăreşti la structura actualǎ şi,
nu in ultimul rȃnd, stabilirea sistemului de indicatori sociali aplicabili în analiza calităţii vieţii
din aşezările umane ale acestui areal.
Studiul vizează atât cunoaşterea caracteristicilor cantitative (potenţial uman, densităţi,
structuri, mobilitate teritorială), cantitativ-dinamice (resursele de forţă de muncă, gradul de
6

calificare, profesionalizare) ale comunităţilor urbane şi rurale, cât şi calitative (indici sociali ai
nivelului de “bunǎstare”). Au fost reliefate, de asemenea, forma vetrelor, funcţia şi evoluţia
infrastructurii tehnico-edilitare, a intensităţii locuirii pe aceste meleaguri, precum şi a adaptării
populaţiei la noul mediu de dezvoltare.
Cercetările au analizat nivelul de implicare al fiecărei aşezări în dezvoltarea zonei şi au
stabilit activităţile economice şi sociale ce au susţinut şi încurajat valorificarea potenţialului
local. Bineînteles, un accent deosebit s-a pus pe latura industrială a dezvoltării integrate a zonei.
Rezultatul final se doreşte a fi o lucrare de analiză şi sinteză complexă, care, prin
conţinut, structură, metodele şi procedeele utilizate, să contribuie nu doar la clarificarea
numeroaselor aspecte de geografie umană specifice acestui spaţiu geografic, dar şi la aducerea
unei serii de elemente de noutate.
Caracterul interdisciplinar al temei abordate a impus folosirea unor metode
interdisciplinare, de la cele pur geografice la cele sociologice şi statistice, în vederea unei analize
cât mai corecte, dar în acelaşi timp cât mai fundamentate a proceselor şi fenomenelor investigate.
În cea mai mare parte, studiul se bazează pe documentarea proprie, pe teren, discuţii cu foşti
angajaţi ai fabricilor, dar şi pe folosirea datelor statistice de la Direcţia Judeţeană de Statistică
Cluj, primăriile locale, fabrici, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, precum şi alte instituţii care
au prezentat interes.
În definitivarea lucrării, am primit un sprijin deosebit din partea conducătorului ştiinţific,
prof. univ. dr. Vasile Surd, pentru ale cărui pertinente şi preţioase observaţii îi aduc şi cu acest
prilej cele mai alese mulţumiri. Generozitatea Domniei sale, dovedită în lungul anilor de
pregătire şi realizare a lucrării, disponibilitatea de a-mi împărtăşi din experienţa ştiinţifică
proprie, suportul metodologic acordat şi încurajările în perioadele mai dificile mi-au fost de un
ajutor inestimabil, pentru care manifest întreaga mea recunoştinţă şi gratitudine.
CAPITOLUL I. Conceptul de „industrie” în contextul economic şi geografic
Ramură a producţiei materiale (şi a economiei naţionale), în cadrul căreia au loc
activităţile de desprindere din natură a unor resurse naturale şi de transformare a acestora,
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precum şi a altora în bunuri pentru producţie şi bunuri de consum1, industria este separată pe
baza diviziunii sociale a muncii (V.Surdu și colab., 1991). Dicţionarul Enciclopedic o împarte în
trei categorii: industria extractivă (ce cuprinde activităţile de desprindere din natură a unor
materii utile, sau care realizează unele activităţi de prelucrare primară), industria prelucrătoare
(cuprinde activităţile de prelucrare şi transformare a materiilor prime provenite din industria
extractivă şi din agricultură, în produse finite), şi industria casnică (producţie casnică). Prof.
Vasile Surd și colaboratorii acestuia o clasifică în funcţie de destinaţia sau caracterul economic al
producţiei în grupa „A” respectiv grupa „B” (producătoare de mijloace de producţie, respectiv
producătoare de bunuri de consum) în primul caz, sau în industria grea, industria ușoară,
industria extractivă și industria prelucrătoare în cel de-al doilea caz.
Activitate de bază a lumii contemporane (cu toate că utilizează forţa de muncă redusă
comparativ cu agricultura sau serviciile), industria se ȋmparte conform literaturii de specialitate
internaţionale (P. Merlin, 1997; M. Derruau, 1998) ȋn trei mari grupe: industria grea / industria
uşoară: clasificare clasică ce se referă la

prelucrarea materiilor prime (combustibilii şi

minereurile) ȋn primul caz, şi la utilizarea de produse semifabricate sau materii prime "uşoare",
care pot fi transportate mai lesne la distanţă ȋn cel de-al doilea caz; industria de
echipament/industria de bunuri de consum ce se referă la furnizarea de utilaje, instalaţii, produse
semi-fabricate şi mijloace de transport către celelalte activităţi economice; industrii diferenţiate
ȋn funcţie de localizare şi de relaţiile între resursele mobilizate.
În ceea ce priveşte concentrarea activităţilor industriale, acestea pot fi dezvoltate pe
orizontală sau pe verticală. Concentrarea pe orizontală se referă la gruparea unităţilor cu acelaşi
profil (producătoare de mărfuri similare) ȋn vederea obţinerii unei eficienţe sporite, a unei
colaborări financiare, dar mai ales cu scopul de a slăbi sau chiar elimina concurenţa.
Concentrarea pe verticală pe de altă parte, este limitată la nevoile unui tip specific de industrie,
producȃnd piese necesare pentru continuarea procesului de producţie ȋn cadrul pieţelor pe
orizontală.
Din punct de vedere geografic, industria s-a dezvoltat ȋn mare parte ca urmare a factorilor
spaţiali ai amplasării activităţilor industriale, şi anume: de-a lungul sau ȋn imediata apropiere a

1

Preluat din Dicţionarul Enciclopedic (1999), Vol. III, H-K, Editura Enciclopedică Bucureşti, ISBN: 973-45-0143-7
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axelor de comunicatie; ȋn funcţie de disponibilităţile, preţul şi calitatea terenurilor sau de
posibilităţile de integrare în mediul local.
Teorii ale localizarii industriei
Renner este unul dintre puţinii geografi „tradiţionali” care a încercat o teoretizare a
factorilor ce influenţează alegerea locaţiei siturilor industriale. Acesta are o înţelegere mai clară a
modului în care factorii „locaţiei industriale”, şi anume materia primă, piaţa de desfacere, forţa
de muncă (inclusiv managementul), puterea energetică, capitalul financiar şi infrastructura de
transport se imbină în vederea creării unui punct optim de localizare, sau cum îl numeşte acesta,
un „punct de acces optim la elementele sale componente”.
Teoria locaţiei industriale a apărut însă cu cca 50 de ani în urma lui Rawston, Alfred
Weber (1909) fiind printre primii care au adus în discuţie teorii „moderne” de localizare a
industriei, diferenţiindu-se însă de ceilalţi economişti contemporani prin simplitatea şi claritatea
premiselor de la care porneşte, trei la număr: existenţa resursei de materie primă este limitată
doar la câteva localităţi; mărimea pieţei de desfacere este dată în condiţii de competiţie perfectă;
existenţa mai multor puncte fixe furnizatoare de forţă de muncă imobilă şi în număr suficient
atâta timp cât este plătită cu un anumit salariu prestabilit.
Luȃnd ca exemplu modelul lui Weber am obţinut trei „puncte optime” de amplasare a
unităţilor industriale pe baza utilizării a trei parametrii: distanţa până la zonele rezidenţiale,
distanţa până la resurse (materie primă) şi infrastructura de transport. S-au obţinut astfel trei
areale optime:
•

Arealul optim 1, localizat pe linia localităţilor rurale Buru, Moldoveneşti, Plăieşti,
Corneşti, Cheia, Mihai Viteazu, Sânduleşti, Copăceni, Tureni, Comşesti, Ceanu Mic şi
Mărtineşti ce include şi localitatea urbană Turda. Acest areal include amplasamentul
efectiv al platformei industriale;

•

Arealul optim 2, localizat pe linia localităţilor rurale Luncani, Luna, Viişoara, ce include
şi cele două sate Ghiriş Arieş şi Ghiriş-Sâncrai (actualul municipiu Câmpia Turzii), care
după cum bine ştim va include combinatul Industria Sârmei şi celelalte unităţi industriale;

•

Arealul optim 3, localizat în partea de nord-est faţă de Turda şi Câmpia Turzii, incluzând
9

localităţile rurale amplasate în apropierea resursei de materie primă (cariere piatră, sare, sulf, gaz
metan, calcar, nisip), cu acces la gaz metan, dar şi datorită dezvoltării marelui proiect de
infrastructura comunistă Ceanu Mare-Cluj condus de dr. Petru Groza (vestitele şantiere
naţionale) prin care acest areal va dispune de multă forţă de muncă din mediul rural.

Localizarea punctului optim pe baza teoriilor lui Weber

Fenomenul industrial în context social
Privit ȋn ansamblu ei, industrializarea a avut un impact pozitiv asupra populaţiei dacă
luăm în calcul nivelul de trai. Din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei situaţia sta însă exact
invers, aceasta fiind profund afectată, situaţie greu de remediat în pofida eforturilor de extindere
a dotărilor sanitare din perioada comunistă. Trebuie să recunoaştem totuşi că în perioada
comunistă au fost luate o serie de măsuri sociale dintre care se pot aminti: pensiile de stat,
ajutorul de şomaj şi indemnizaţiile de sprijin pentru cei cu handicap, indemnizaţii de boală, de
10

maternitate şi pentru îngrijirea copilului, programe de calificare profesională, subvenţionarea
totală sau parţială a tratamentelor balneare pentru cei suferinzi, servicii gratuite de asistenţă
medicală, alocaţii pentru copii (mai târziu evidenţierea « mamelor eroine »), pensii şi gratuităţi
pentru veteranii de război, înfiinţarea de instituţii speciale pentru îngrijirea bătrânilor (azile) sau
a copiilor orfani (foarte slab întreţinute însă), mese gratuite la cantine de ajutor social, ajutoare
sociale pentru persoane cu venituri mici sau fară venituri, multe dintre aceste facilităţi fiind
patronate de conducerea fabricilor.
Punând în balanţă efectele pozitive şi cele negative ale industriei asupra populaţiei nu
putem afirma ca una cântăreşte mai mult fără o interpretare subiectivă. Ar fi necesar probabil un
studiu social mai profund în care un număr reprezentativ pentru populaţia din zonă să fie
chestionat asupra percepţiei referitoare la această perioadă.
CAPITOLUL II. Metodologia de cercetare ştiinţifică a impactului social şi teritorial
Geografia socială a apărut în urma întrebărilor legate de diferenţele sociale din cadrul
spaţiului geografic. Astfel, geografia socială devine relevantă în situaţii de genul: contrastul
dintre viaţa şi îndeletnicirile oamenilor din oraşe faţă de a celor din suburbii sau areale rurale,
sau

modul în care restructurarea industriei poate afecta muncitorii, dar mai ales familiile

acestora, relaţiile personale, parentale şi comunitare. Acest tip de geografie arată cum individul,
familia, viaţa comunităţii şi mersul economiei sunt strâns legate
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şi intercondiţionate reciproc.

Prin urmare, geografia socială poate fi aplicată oriunde există o varietate de oameni ce
relaţionează în diverse moduri, acţionând în vederea organizării vieţii acestora din perspectiva
materială şi socio-culturală în funcţie de caracteristicile dimensiunii spaţiale (diferenţele sociale
suferind modificări în funcţie de spaţiu şi timp).
Literatura de specialitate conferă un rol major celor două elemente: „bunăstarea” şi
„accesibilitatea”, care în general se intercondiţionează, cea din urmă putând fi de fapt o
componentă a primei. Totuşi, chiar dacă „bunăstarea” este în general oferită în urma accesului la
piaţa muncii, la diverse servicii, la infrastructura tehnico-edilitară, la mijloace de culturalizare şi
recreere, etc, nu înseamnă implicit că o comunitate mai retrasă, cu acces limitat, nu poate trăi în
2

Panelli, R. (2004), p.3
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„bunăstare”. Secolul nostru a creat însă prototipul un anumit tip de „ bunăstare”, condiţionată de
acces, care se traduce prin accesul la varietate (din orice puncte de vedere), la facilităţi medicale
şi de educaţie, la servicii sociale esenţiale.
În trecut (şi mă refer aici la perioada 1950-1990), indicatorii sociali se prezentau puţin diferit,
multe dintre facilităţile a căror absenţă nouă ni s-ar părea probabil de neconceput (ca de pildă apa
curentă, electricitate, gaze naturale, canalizare sau cel puţin fosă septică, etc) erau doar
deziderate pentru o largă pătură socială, în special pentru cea provenind din mediul rural. Indicii
sociali se modifică aşadar în timp, necesitând adaptări la condiţiile vremii şi la situaţia în
teritoriu.
Principalii indicatori utilizaţi
Indicatorii sociali folosiţi (după Smith, 1973) realizează o descriere relativ detaliată a
criteriilor ce ar putea fi folosite. Din cele şapte criterii am utilizat doar cinci, şi anume: 1) venit,
bogăţie şi loc de muncă; 2) mediul de viaţă-locuinţa; 3) sănătatea; 4) educaţia; şi 5) recreaţie şi
odihnă, relaxare, toate, bineînţeles, cu condiţia accesibilităţii.
Zonele rurale se confruntă cu încă două mari tipuri de indicatori: sărăcia cauzată de
munca ȋn agricultură, şi mobilitatatea mai ridicată ca urmare a ofertei reduse de locuri de muncă
din mediul rural. Shaw (1979) identifică astfel trei tipuri de privare caracteristice mediului rural
ce ar putea fi organizate în subclase de indicatori ai „bunăstării” rurale: gospodăria (venitul,
elemente legate de casă-locuinţă, respectiv mărime, aspect), oportunităţile oferite (oferta de
locuri de muncă, educaţie, sănătate, recreere), şi nu în ultimul rând mobilitatea (accesibilitate,
costurile de transport).
Dintre indicatorii de dezvoltare teritorială (TDI) folosiţi au fost analizaţi:
A. Indicatori de bunăstare şi coeziune socială : indicatori informativi (obiectivi): evoluţia
numerică a
populaţiei (efect direct al atracţiei zonei manifestată de dezvoltarea industrială); evoluţia
populaţiei în raport cu altitudinea; structura profesională şi populaţia activă („bunăstarea”
rezultată din gradul de ocupare al forţei de muncă); speranţa medie de viaţă; sccesul la educaţie;
accesul la dotări tehnico-edilitare; infrastructura de transport şi indicatori „parţial subiectivi”:
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sărăcia (calculată obiectiv prin nivelul de salarizare şi evoluţia edilitară ); rata de activitate
feminină; cultura şi activităţile de recreere şi odihnă.
B. Indicatori de performanţă economică, analizaţi în Cap.IV prin evoluţia producţiei
industriale, a capitalului social şi a veniturilor obţinute pe parcursul a trei etape istorice, şi pe
baza populaţiei active pe sectoare de activitate.
C) Indicatori de evoluţie teritorială. Aceştia sunt împărţiţi tot în două categorii, şi anume:
indicatori informativi: densitatea aşezărilor; indicele de dispersie; gradul densităţii populaţiei în
funcţie de distanţa faţă de urban; potenţialul de polarizare al centrelor comunale; evoluţia vetrei
aşezărilor; mărimea aşezărilor; evoluţia fondului locativ şi indicatori subiectivi: colectivizarea
(cu efect de „lichidare” a ţărănimii înstărite).
Indicatoriii menţionaţi au fost organizaţi pe baza datelor statistice existente din intervalul
1875 şi 2002/2009, încercându-se o diferenţiere la nivel de mediu rural şi urban a condiţiilor de
trai a populaţiei din bazinul inferior al Arieşului.
Noţiunile de impact teritorial şi de zonă de influenţă. Termeni asociaţi.
Noţiunea de impact este strȃns legată de cea de influenţă sau efect. Acesta poate fi
cuantificat ca rezultat direct prin eliminarea altor factori ce ar fi putut interveni ca variante. Cu
toate acestea, noţiunea de “impact” are o conotaţie mai puternică decât “influenţa”, acesta putând
fi cuantificat în linii mai precise şi de o mai scurtă durată, în timp ce “influenţa”, termen mai
subiectiv, este o “acţiune unilaterală, lentă dar eficace”3 exercitată de forţe interioare sau
exterioare.
Din punct de vedere geografic si social, ȋn urma analizei posibilului impact al industriei
asupra arealului studiat s-au desprins următoarele posibile scenarii:
Impact pozitiv:
 Industria (încă de la începuturile acesteia) a oferit locuri de muncă unui procent
semnificativ de populaţie provenită din mediul urban (respectiv Turda, Cȃmpia Turzii,
Cluj-Napoca), din satele aflate în apropiere, cât şi din străinătate (Ungaria, Austria,

3

Dictionar Enciclopedic (1999), Vol. III, H-K, Editura Enciclopedica Bucureşti, ISBN: 973-45-0143-7
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Cehoslovacia, Polonia, Moldova de peste Prut, Rusia, Italia, Iugoslavia), aceştia din
urmă reprezentȃnd forţa de muncă calificată;
 Asigurarea locuinţelor de serviciu, respectiv a apartamentelor/garsonierelor din oraş sau
din coloniile fabricilor au constituit un factor în plus de atracţie;
 Colectivizarea agriculturii va avea ca efect migrarea populaţiei, în special a celei tinere,
înspre mediul urban în căutarea unor locuri de muncă în sectorul industrial care oferea
salarii mai mari şi atrăgea prin „mondenitate”;
 Dezvoltarea infrastructurii de trasport ca urmare a nevoilor crescute de transport către
oraş;
 Îmbogăţirea sistemului educaţional prin înfiinţarea de şcoli de ucenici şi alte licee de
profil;
 Încurajarea şi susţinerea financiară a activităţilor culturale şi sportive de către conducerea
fabricilor;
 Număr aproape inexistent de şomeri;
 Creşterea veniturilor şi a prosperităţii economice.
Impact negativ:
 Deteriorarea calităţii mediului înconjurător;
 Ameninţări serioase la adresa sănătăţii populaţiei;
 Expansiune teritorială necontrolată;
 Reducerea drastică a populaţiei unor sate concomitent cu aglomerarea altora;
 Pierderea identităţii rurale.
Zona de influenţă la rândul ei include teritoriul şi localităţile ce înconjoară un centru urban
şi care sunt influenţate direct de evoluţia oraşului şi de relaţiile de intercondiţionare şi de
cooperare care se dezvoltă pe linia activităţilor economice, a aprovizionării cu produse
agroalimentare, a accesului la dotările sociale şi comerciale, a echipării cu elemente de
infrastructură şi cu amenajări pentru odihnă, recreere şi turism. Dimensiunile zonei de influenţă
sunt de regulă în relaţie directă cu mărimea şi cu funcţiunile centrului urban polarizator. Zonele
de influenţă sunt dinamice, schimbȃndu-se de la o perioadă istorică la alta ȋn funcţie de evoluţia
ierarhiei localităţilor polarizatoare.
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Precizarea limitelor zonei de influenţă a unui oraş nu este o operaţie uşoară având în vedere
multitudinea relaţiilor şi complexitatea acestora. Aria de influenţă a două centre urbane apropiate
se va extinde până la limita la care cele două oraşe înregistrează aceeaşi intensitate a relaţiilor cu
exteriorul sau până la limita la care influenţa unui oraş se apropie de zero. (I. Ianoş, 1987).W.
Christaller (1933), citat de J. Benedek, 2004, prin elaborarea teoriei locului central a adus o
contribuţie valoroasă la studiul ariei de influenţă a oraşelor, pornind de la ideea existenţei într-un
teritoriu a unor oraşe de aceeaşi importanţă şi situate la distanţe egale.
Aria de influenţă teoretică a Turzii şi Câmpiei Turzii poate fi stabilită pe baza izocronelor
(Cap.VI). În acest caz nu se ţine cont de rang, considerându-se că populaţia cu domiciliul în
aşezările rurale aflate sub aria de influenţă a celor două oraşe s-au îndreptat spre acestea pe
criteriul distanţei. Pentru a calcula punctul de atracţie zero pentru Turda, Baia de Arieş, Aiud,
Cȃmpia Turzii şi Luduş (date 2002) am folosit formula DB =

DAB
şi DA = DAB – DB
PA
1+
PB

obţinȃnd următoarele rezultate:
Db (Cluj-Turda) = 30/1+√317,953/59,525= 9.06 km
Db (Turda-Baia de Arieş) = 60/1+√59,525/4,668= 13.13 km
Db (Turda-Aiud) = 37/1+ √59,525/29,934= 15.35 km
Db (Turda-Luduş) = 33/1+√59,525/17,497 = 11.62 km
Db (Turda- Cȃmpia Turzii) = 10/1+ √59,525/26,823= 4.02 km
Prin urmare, punctul de atracţie zero se află aproximativ 9.06 km de Turda şi 20.94 km
de Cluj-Napoca, 13.13 km de Turda şi 46.87 km de Baia de Arieş, 15.35 km de Turda şi 21.65 de
Aiud, 11.62 km de Turda şi 21.38 km de Luduş şi la doar 4.02 km de Turda şi 5.98 km de
Cȃmpia Turzii, locul central al acesteia demonstrȃnd un grad ridicat al atracţiei acesteia faţă de
teritoriile adiacente, cȃt şi posibila intensitate a relaţiilor dintre oraşele ȋn cauză.
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Punctele de atracţie zero ȋn cazul oraşelor Cluj-Napoca, Turda, Baia de Arieş, Aiud, Luduş
şi Cȃmpia Turzii (date populaţie 2002)

Capitolul III. Delimitarea fizico-geograficǎ şi administrativ-teritorială a Bazinului Inferior al
Arieşului

Obiectul studiului de faţă îl constituie sectorul inferior al bazinului Arieşului ce include
zona dintre valea Rimetea în amonte şi Gura Arieşului în aval, locul de vărsare al râului Arieş în
Mureş. Zona este situată în sud-vestul Câmpiei Transilvaniei, fiind caracterizată prin dealuri
domoale şi terase întinse, prielnice dezvoltării aşezărilor umane şi cu un deosebit potenţial
agricol demonstrat prin arii întinse cultivate cu diverse plante de cultură, agricole, pomicole,
viticole sau furajere. Delimitarea fizico-geografică a acestuia s-a realizat prin urmărirea
cumpenei de ape (GIS), limitele şi contactul cu unităţile vecine fiind stabilite de către I. PopescuArgeşel (1977).
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Delimitarea fizico-geografică a bazinului inferior al Arieşului

În timp ce cadrul natural permite o delimitare unitară, sub aspect administrativ, spaţ iul
analizat este fragmentat, desfăşurându-se la contactul judeţelor Cluj şi Mureş. Unităţ ile
administrative analizate se extend puţ in înafara spaţ iului delimitat al bazinului inferior al
Arieşului, însă elementul comun care le-a impus spre analiză îl constituie prezenţa aşezărilor la
altitudine joasă, de-a lungul Arieşului sau al afluenţ ilor acestuia. Limitele unităţ ii fizicogeografice nu corespund ȋn totalitate cu cele ale unităţ ii administrative.
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Delimitarea unităţilor teritorial-administrative

Din punct de vedere teritorial-administrativ, de-a lungul Arieşului şi pe principalele văi
tributare acestuia (Valea Rimetea, Valea Hăşdate, Valea Racilor, Valea Largă) s-au dezvoltat
aşezări iniţ ial cu funcţ ii predominant agricole. Teritoriul cuprinde două localităţ i urbane, Turda şi
mai târziu înfiinţatul oraş Câmpia-Turzii, şi 19 de comune rurale cu satele aferente.
CAPITOLUL IV. Evoluţia activităţlor economice în bazinul inferior al Arieşului cu accent pe
industrie

Dezvoltarea celor douǎ orașe, Turda și Câmpia Turzii a fost stimulatǎ de o serie de
factori geografici și istorici: poziția geograficǎ la zona de contact între Munții Apuseni ș i
Câmpia Transilvaniei pe o veche arterǎ de circulație și într-un punct de plecare spre regiunile

18

aurifere, prezența unor bogǎții ale subsolului, în primul rând a sǎrii, dar și evoluția istoricǎ a
locului.
Prezența zǎcǎmintelor de sare, exploatatǎ încǎ din perioada ocupației romane, structura
geologicǎ, pozitia favorabilǎ, dar mai ales accesul la gazul metan, înlocuitor eficient al
cǎrbunelui, adus din Sǎrmaș, au determinat direcția și existența multimilenarǎ a orașului Turda
cât și a comunelor aflate în apropierea acestuia. Surprinzǎtor însǎ, majoritatea materiilor prime
ale industriei dezvoltate în Turda se află pe teritoriul comunelor învecinate. Astfel, resursele de
materii prime pentru industria turdeanǎ erau asigurate prin carierele de la Cheia, Sânduleşti,
Tureni, Podeni, Buru, Făgetu Ierii, Ocolişel, Surduc, Ceanu Mare, şi din balastierele de la
Corneşti, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Gura Arieşului, Câmpia Turzii, Luna. Gipsul ş i
alabastrul, exploatate industrial în cariera de la Cheia, dar şi în Sânduleşti şi Corneşti, erau
folosite la fabricarea cimentului şi ipsosului, alabastrul fiind folosit şi în fabricarea obiectelor de
artă. Din carierele de la Tureni, Sânduleşti, Buru se extrăgeau calcare şi dolomite utilizate pentru
fabricarea lianţ ilor (var, ciment). La Turda însǎ s-a exploatat sarea pânǎ în 1932, iar în cariera de
marne de la nord de Arieş se exploatau depozitele de argile mărnoase, gresii şi tufuri dacice. Tot
la Turda era exploatat zăcământul de argilă (lut simplu galben) din cariera Turda, legat prin calea
ferată îngustă de fabrica de ciment sau dus cu caruţa la Fabrica de Ceramicǎ pentru fabricarea
veselei de faianţǎ și a vaselor rezistente la foc, dar și balastul din lunca Arieşului, exploatat
temporar doar în cariera Poiana (până în 1998). Tot argila (lut refractar alb) este exploatată şi în
comuna Sânduleşti, aceasta fiind folosită în industria ceramicii. La Ceanu Mare erau exploatate
depozitele de marne, argile şi nisipuri sârmaţiene, la Sânduleşti era exploatat calcarul (piatra de
var) folosit la fabricarea cimentului, a varului, în industria chimică, industria siderurgică, precum
şi în alte scopuri, inclusiv la drumuri, în timp ce la Făgetu Ierii și în comuna Cornești se exploata

nisipul cuarţos (într-o mai mică cantitate în Făgetu Ierii).
Procesul de naționalizare dupǎ modelul sovietic din 1948 (desființarea proprietǎții private
și înlocuirea ei cu cea de stat, “a întregului popor”) reprezintă factorul de maximă importanţă ȋn

dezvoltarea economic a arealului, politica partidului comunist venit la putere concentrȃndu-se în
mod deosebit asupra dezvoltǎrii potențialului economic al ramurilor industriale existente, cât și
adǎugarea de noi ramuri. Planul cincinal urmǎrea industrializarea țǎrii, industrializare ce va
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deveni un factor cu rol dominant în apariția și extinderea orașelor, migrarea populației, ș i
urbanizarea României.
Dacă etapa capitalistă şi cea socialistă au avut ca scop comun dezvoltarea şi ȋncurajarea
ramurei industriale, tranziția de la regimul dictatorial comunist la democrație și capitalism de
dupǎ 1989 a fost resimtitǎ puternic şi ȋn mod negative de ramurile industriale, în special de
industria grea și marii coloși industriali. Trecerea la sistemul de piațǎ liberǎ nu s-a produs cu
același succes în cadrul ramurilor industriale datoritǎ în special factorului social (multe unitǎț i
au fost distruse parțial, total, sau abandonate în timpul și dupǎ revoluția din 1989), datoritǎ
tehnologiei foarte învechite existente, a lipsei de influx de capital imediat care sǎ salveze ce se
mai putea salva, dar și a corupției la nivel politic. În cazurile mai “fericite”, modernizarea
tehnologiei folosite a dus la reducerea personalului și a secțiilor active, rǎmânând în producție
doar acele secții producǎtoare de materiii cerute de piațǎ.
Marile etape de dezvoltare industrialǎ. Procesul de industrializare, efect şi cauzǎ a
procesului de dezvoltare economico-socialǎ a bazinului inferior al Arieşului

Bazinul Inferior al Arieşului va traversa prin urmare o serie de etape succesive de
evoluție strâns legatǎ de lǎrgirea producției meşteşugǎreşti și trecerea la etapa de industrializare.
Capitolul IV prezintǎ etapele dezvoltǎrii industriale ȋn capitalismul timpuriu și interbelic, a
dezvoltǎrii industriale în perioada interbelicǎ și imediat de dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial,
etapa socialistǎ şi etapa dezvoltǎrii industriale postsocialiste, descriind şi analizând evoluția
principalelor unitǎți industriale din Turda şi Câmpia Turzii.
Primele fabrici apar în Turda pe la sfârşitul secolului XIX, o fabrică de cărămidă ce a
funcţ ionat între anii 1895 şi 1996, fabrica de bere Turdeana, construitǎ în 1880, fabrica de var
sub denumirea de “Fabricile unite de var”, construitǎ în 1890, pentru ca la începutul secolului
urmǎtor sǎ ia fiinţă Fabrica de gips (1901).
În perioada interbelicǎ - 1918-1938 - România a traversat mai multe etape dintre care
perioada 1934-1938 reprezintă perioada relansǎrii economice a României datoritǎ politicii
protecţioniste și a intervenţ iei statului în economie. În 1938 România a atins punctul maxim al
evoluţ iei sale. În pofida greutăţilor cauzate de războaie şi criza economică, în perioada
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interbelică Turda cunoaşte o puternică dezvoltare industrială. Se observă că dezvoltarea
industrială este axată pe prelucrarea materiilor prime exploatate în Turda şi în apropiere: sare,
calcar, argilă.
Anul 1900 marcheaza ȋnsă ȋnceputurile industriale ale Turzii prin apariţ ia fabricii de
celuloză,

urmată de înfiinţarea “Societăţii pe Acţ iuni a Fabricii dejene maghiare de sodă

amoniacală Turda” (Chimicele de mai târziu) la sfârșitul anului 1911, prima fabrică din ţară cu
astfel de profil și al doilea nucleu de industrie chimică din ţară. Alături de fabrica de sodă
amoniacală și de extracția sǎrii, mai funcționa în Turda înaintea primului război mondial o
fabrică de bere și una de gips, pentru ca la 20 mai 1913 sǎ fie înființată “Fabrica de Ciment
S.A.”.
Fabrica de Bere a fost construită în perioada 1756-1814 de către evreul bogat Lazăr
Simon Mendel, cunoscut în zonă pentru domeniile şi averea sa. Extinsă și renovată în anul 1880,
clădirea principală a fost terminată abia în anul 1911, fabrica purtând la început denumirea
„Fabrica de Bere Mendel” , renumită pentru berea de bună calitate, denumire schimbată în
„Fabrica de Bere Turdeana” în secolul 20.
Noua lege de încurajare a industriei naționale din 1912 stimulează dorința capitalistilor
autohtoni de a investi în diverse ramuri în România, cimentul fiind la acea vreme o ramură
promițătoare. Încă din 1927 cimentul realizat la fabrica din Turda reprezenta 23% din valoarea
totală a întregului ciment din România.
În 1935 este înfiinţată Manufactura Naţională de Porţelan Coral S.A.R. Turda
(Electroceramica de azi) ce include şi fabrica de ceramică Tompa şi Fărcaş. Fabrica este aşezată
între artera rutieră principală care leagă oraşul vechi de cartierul Oprişani şi curba Arieşului,
producând iniţ ial izolatori electrici, veselă populară, obiecte de uz casnic şi artizanat, ca mai apoi
să se specializeze în izolatori ceramici şi aparataje electrice.
Câmpia Turzii la rândul sǎu are un caracter mai mult monoindustrial (Fǎrcaș I., 1976),
fiind un exemplu atipic de așezare urbanǎ a cǎrei dezvoltare va fi mai departe total influenţatǎ de
funcţ ia economicǎ dominantǎ, industria siderurgică., reprezentatȃ de înfiinţarea fabricii
Societatea "Industria Sârmei" SA (actualul Mechel Steel Group).
Perioada menționatǎ mai sus a reprezentat un pas important în trecerea la capitalismul
industrial atât la nivel național, cât și local. Chiar dacǎ aceastǎ trecere s-a înfǎptuit de multe ori
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pe calea intensificǎrii muncii și a exploatǎrii muncitorilor, a întreruperilor cauzate de primul
rǎzboi mondial, de manifestații și greve și pe fondul marii crize economice din perioada 19291933, s-a reușit înfǎptuirea unor pași importanți, Turda în special, dar și Câmpia Turzii întrând în
rândul marilor jucǎtori pe piața economicǎ naționalǎ și internaționalǎ. Ambele localit ǎți devin nu
numai importante centre polarizatoare ale comerțului transilvǎnean și central european pentru
produsele miniere și meșteșugǎrești, ci evolueazǎ rapid devenind puternice localit ǎți industriale
în domeniul industriei chimice, metalurgice, și a materialelor de construcții.
Mai tȃrziu, momentele marcante ale perioadei socialiste sunt reprezentate de
naționalizarea din 1948, colectivizarea agriculturii (1949-1962) și politica dezvoltării industriale
cu accent pe industria grea. Astfel, statul a devenit cel mai important factor de influenţă al
sistemului de așezări (Benedek, 2005) și al dezvoltării economice ale acestora. Socialismul s-a
axat pe un program de modernizare rapidă a societăţii, centrat pe dezvoltarea industriei și
urbanizare (PNAinc 2002-2004), procese care au încurajat o deplasare masivă a populaţ iei de la
agricultură spre industrie, de la sat la oraș. Au loc modificări majore în modul de organizare a
producției, statul dictând necesarul de producție și concentrând investiţiile în special în industria
grea.
Începând cu 1944 Turda și Câmpia Turzii cunosc o extindere deosebită prin dezvoltarea
puternică a industriei care e ridicată la rang republican. Orașul Turda se extinde mai ales în
direcţ ia S și E unde este înglobat în intravilan satul Poiana (1968) și se construiește noul cartier
de blocuri Oprișani. Orașul Câmpia Turzii se dezvoltă în NV prin extinderea zonei industriale ș i
în S unde sunt amplasate noile cartiere de blocuri (Ioan F., 1976). Sectorul industrial este
concentrat în partea de sud a orașului Turda și în NV Câmpiei Turzii. În același an,
întreprinderile reprezentative includ 9 întreprinderi republicane și una locală și anume : Fabrica
de Ciment, Uzinele Chimice, Întreprinderea de Prefabricate, Silica, Fabrica de Sticlă, Turdeana,
ElectroCeramica, Combinatul Sârma, Varul, Ipsosul).
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Unităţile industriale dinainte de 1989 (Turda)

CAPITOLUL V. Impactul social şi territorial al dezvoltării industrial asupra aşezărilor
urbane (oraşele) din bazinul inferior al Arieşului

Din punct de vedere social, cultural şi educaţional atât industria din Turda cât şi cea din
Câmpia Turzii au avut un impact major asupra apariţ iei, evoluţ iei şi, după cum se va observa în
urma analizei datelor statistice mai recente, a involuţiei celor două oraşe.
Diversificarea ramurilor industriale va avea ca urmare punerea accentului pe crearea ş i
dezvoltarea unei baze materiale educaţ ionale menite să pregătească personal calificat în
domeniile necesare bunului mers al industriei. Astfel se construiesc în perioada 1945-1989 şcoli,
cămine internate, cantine, săli de sport, se amenajează laboratoare, cabinete, ateliere în vederea
legării teoriei de practică. La Turda se înfiinţează licee industriale profilate pe ramura
materialelor de construcţiilor, construcţii de maşini, profesional tehnic de maiştri pentru industria
uşoară, profile sticlărie, proiectare mecanică, etc. Aceste licee şi şcoli profesionale vor fi centre
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polarizatoare pentru elevii din mediul rural, multe dintre ele dispunând de cămine internat şi
cantină accesibile ca preţ.
În ceea ce priveşte cultura, aceasta ia avânt după anii ’60, perioadă marcată de renunţarea
la “cultura sovietică” şi promovarea culturii româneşti. Activităţ ile sportive cunosc un real avânt,
în special în mediul urban ca urmare a încurajării asociaţ iilor sportive muncitoreşti. Astfel, după
cele două războaie mondiale iau fiinţă asociaţ ii sportive la fabricile de Sticlă, Solvay, Ciment, şi
Porţelan, în 1934 fiind inaugurat stadionul S.S. Arieşul. Evenimentele sportive îndeosebi,
atrăgeau tineretul salariat, care venea şi de la sate să participe la diverse activităţi. Sunt
amenajate terenuri şi baze sportive, sunt înfiinţate cluburi şi asociaţ ii afiliate fabricilor
(Progresul, Clubul Fabricii de Sticlărie, Cimentul, “Ceramistul” Întreprinderii Electroceramica),
se organizează echipe de fotbal (Arieşul-Sticla), box (sprijinit de Fabrica de Ciment), aero şi
navo modelism, etc.
În aceeaşi manieră, la Câmpia Turzii uzina Industria Sârmei S.A. se remarcă printr-o
strânsă legatură între viaţa culturală, educaţională şi cea economică, aceasta din urmă sprijinind
primele două financiar în cele mai multe situaţ ii. Apariţ ia şi dezvoltarea industriei a reprezentat
“elementul primordial care a determinat accesul acestei localităţ i rurale pe o treaptă superioară
de progres, smulgând-o din cvasi-anonimat”( Nemes, M. si colab.,1998, p.66), fapt ce a dus în
scurt timp la realizări edilitare importante cu scop cultural şi educaţ ional, dar mai ales la
îmbogăţ irea vieţ ii cultural-artistice şi a nivelului educaţ ional al populaţiei. Acest lucru s-a
întâmplat în mare măsură ca urmare a susţ inerii morale, dar mai ales financiare din partea
fabricii.
Rolul învăţământului în dezvoltarea comunităţ ii a fost înteles pe deplin în perioada de
dinainte de ’89, avântul industriei desfăşurându-se în paralel cu educarea populaţ iei şi formarea
unor deprinderi practice prin intermediul acesteia.
În cadrul relaţiei industrie- infrastructura sanitară trebuie precizat că evoluţ ia
crescătoare a populaţ iei rurale şi urbane începând cu anul 1930 datorate creşterii economicoindustriale a arealului va avea un evident impact asupra stării sănătăţii populaţ iei, cu perioade
mai bune sau dezastruoase succesive. Lipsa dotării tehnice, şomajul încă destul de ridicat,
creşterea preţurilor la alimente şi îmbrăcăminte, condiţ iile grele de muncă, folosirea copiilor la
munca din fabrici, lipsa pământului sau impozitele mari, inexistenţa dotărilor sanitare
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corespunzătoare între anii 1934-1944 au afectat populaţ ia bazinului, în special zona rurală, cu
deosebire cea populată de moţii strămutaţi, aceasta fiind puternic afectată de boli cauzatoare de
decese, ca pelagra, tuberculoza, sifilisul. Războiul şi seceta din anii 1945-1946 vor face de
asemenea ravagii în rândul populaţ iei, înrăutăţind starea acestora de sănătate.
Dezvoltarea industriei va avea pe de o parte efecte pozitive prin investiţiile realizate ş i
negative pe de altă parte datorită nivelului ridicat de poluare generat de către acestea. După 1944
se iau mai multe măsuri pentru asigurarea alimentaţiei şi tratarea populaţ iei, însă perioadele de
după refăcerea economică vor avea ca efect creşterea poluării în zona celor două oraşe, Turda şi
Câmpia Turzii, cu afecte imediate sau latente asupra populaţ iei urbane şi rurale.
Cea mai afectată este populaţ ia urbană, dar şi cea rurală, cei angajaţ i direct în activităţ ile
industriale, indiferent de zona de provenienţă. Efectele poluării industriale în cele două oraşe se
resimt atât la nivelul stării de sănătate a populaţ iei, martore fiind datele statistice îngrijorătoare
referitoare la incidenţa ridicată a bolilor respiratorii în rândul populaţ iei.

Copii

Bolnavi în evidenţa
Spitalul

afecţ iunii

Salariaţi Nesalariaţi ani

Total

773

241

367

165

Urban

479

179

183

117

Rural

294

62

184

48

Total

374

56

Urban

183

44

Rural

31

12

Urban

73

Rural

25

Urban

52

Rural

10

unificat

Turda
După

Total

0-15

stadiul
Incipient

Avansat
Depăşit

Raport de activitate al sanatoriului TBC, al spitalului unificat TBC, dispensarului neunificat TBC
şi reţeaua unificată TBC pe 1952
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Sursa: Şcoala Naţională de Sănătate publică şi Management Sanitar, Centrul de Cercetare şi
Evaluare a Serviciilor de sănătate, Municipiul Turda (18/08/2009).
În ceea ce priveşte repartiţia bolnavilor în funcţ ie de fabrica la care aceştia erau angajaţ i
se poate remarca o incidenţă crescută a acestora la Fabrica de Sticlă, urmată de Electroceramica
şi de Silica. Comparativ, chiar dacă în anul 1962 se înregistrează o incidenţă mai scăzută a

bolnavilor de tuberculoză, creşte însă semnificativ numărul bolnavilor cu infecţ ii acute ale căilor
respiratorii superioare (8757), dintre care din nou mediul urban se diferenţ iază net cu 7811
bolnavi, în special copii (2124 adulţ i şi 5687 copii) faţă de 527 în mediul rural (104 adulţ i şi 423
copii), cât şi numărul suferinzilor de bronşită acută (3463) şi cronică (725), din nou cu precădere
în rândul copiilor (2406, respectiv 300 în mediul urban ).

Fabrica
Ciment

de

Total

418

Tuberculoză
pulmonară

30

Boli acute ale căilor
respiratorii superioare
Pneumonii

357

şi

bronhopatii

31

Total

94

Uzinele
Chimica

Tuberculoză
pulmonară

8

Boli acute ale căilor
respiratorii superioare
Pneumonii

Silica

59

şi

bronhopatii

27

Total

169

Tuberculoză
pulmonară
26

33

Boli acute ale căilor
respiratorii superioare
Pneumonii

124

şi

bronhopatii

12

Electroceramica Total

399

Tuberculoză
30

pulmonară
Boli acute ale căilor
respiratorii superioare
Pneumonii

Fabrica
Sticla

357

şi

bronhopatii

12

Total

1054

de

Tuberculoză
pulmonară

100

Boli acute ale căilor
respiratorii superioare
Pneumonii

902

şi

bronhopatii

52

Incidenţa bolilor respiratorii în funcţie de fabrica angajatoare
Sursa: Şcoala Naţională de Sănatate publică şi Management Sanitar, Centrul de Cercetare şi
Evaluare a Serviciilor de sănătate, Municipiul Turda (18/08/2009)

În acelaşi timp, Turda devine cunoscută în ţară ca “oraşul cenuşiu” din cauza depunerilor
de ciment ce dădeau aspectul gri al acoperişurilor caselor şi al blocurilor.
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare s-a înfăptuit în paralel cu evoluţ ia industriei
în zonă, ambele reprezentând factori decisivi în dezvoltarea celeilalte. Astfel, unul din motivele
ce au stat la baza hotărârii de a dezvolta ramurile industriale în Turda şi Câmpia Turzii a fost
prezenţa gazului metan şi a magistralei de gaz Sărmăşel-Turda (1914) ce asigura necesarul
întreprinderilor industriale din Câmpia Turzii şi Turda. Dacă la început magistrala asigura numai
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necesarul de gaz metan al morilor, apoi al fabricilor, în timp aceasta este extinsă şi către
consumul domestic, mai întai cel urban, pe urmă către localităţ ile rurale aflate în apropierea
magistralei sau către localităţ ile cu rol industrial. Ca o paranteză, transportul gazelor naturale
datează în Transilvania de la începutul secolului XX, rezultatele remarcabile ale forărilor
transilvane realizate în perioada 1909-1910 determinând guvernul ungar să declare exploatarea şi
utilizarea gazelor naturale o problemă de stat şi conducând la înfiinţ area la Cluj a Serviciului de
Stat pentru Exploatări Miniere, prima organizaţ ie din Europa care avea ca obiect de activitate
exploatarea gazelor naturale în vederea valorificării. Acest lucru denotă din nou avantajele
amplasării activităţ ilor industriale în zonă.
Un alt rol important în dezvoltarea industrială l-au avut căile ferate, cea îngustă ce trecea şi prin
unele sate (Mihai Viteazu, Corneşti), fiind date în exploatare încă din 1912, Turda fiind
defavorizată din punctul de vedere al transportului feroviar de călători în favoarea Câmpiei
Turzii.
Din punctul de vedere al dotărilor cu apă şi curent electric este avantajat tot mediul urban,
urmat de comunele suburbane şi centrele de comună, în defavoarea satelor aflate la depărtare de
acestea, fapt ce va avea ca efect părăsirea acestor cătune şi sate în favoarea centrelor urbane sau a
comunelor avantajate în acest sens.
Analizând situaţia din 1989 se remarcă o relativă bună dotare a acelor oraşe, în timp ce
unele comune au rămas mult în urmă din punct de vedere al dotărilor minime unui trai decent.
Satele mai îndepărtate sau cătunele sunt în general uitate, locuitorii acestora locuind în
condiţ ii destul de primitive. Comuna Mihai Viteazu pare să fie cea mai avantajată prin
apropierea de Turda şi importanţa sa ca furnizor de materie primă în industrie. Situaţia nu pare să
se fi îmbunătăţit mult până în 2008, demonstrând încă o dată decăderea zonei şi lipsa fondurilor
de modernizare şi restructurare.
Potenţialul demografic
Evoluţ ia numerică a populaţ iei din bazinul inferior al Arieşului se prezintă diferit de la o
etapă la alta în funcţ ie de evoluţia factorilor politici şi economici determinanţ i.

28

Evoluţia numărului de populaţie Turda şi Câmpia Turzii

Prin urmare, analizând evoluţ ia demografică a municipiului Turda putem desprinde o serie de
concluzii:
 În intervalul 1857-1966 se remarcă o creştere demografică semnificativă, Turda

înregistrând creşteri record de 71%, respectiv 197%, consecinţă directă a dezvoltării
ramurilor industriale pe parcursul acestor ani, cât şi a schimbărilor la nivel politic,
administrativ şi legal, mai ales după 1910, în ceea ce priveşte populaţ ia română din zonă.
Trecerea cea mai însemnată este însă înregistrată în intervalul 1910-1966 de Câmpia
Turzii, creştere impresionantă de 593 %, aceasta fiind ridicată la rangul de oraş în 1952.
 În intervalul 1966 - 1977 populaţ ia celor două oraşe continuă să sporească într-un ritm

susţ inut, însă mult mai lent de 23, respectiv 28%. Creşterea populaţiei s-a făcut în mare
măsură pe seama populaţiei rurale din zona înconjurătoare, însă reprezintă un ritm mediu
anual mult mai scăzut decât cel al altor municipii din judeţ.
 În intervalul 1977 - 1992 ritmul mediu de creştere al populaţ iei în municipiul Turda a

fost mult mai lent comparativ cu etapele antecedente, cât şi faţă de creşterea înregistrată
în Câmpia Turzii, de numai 11% pe an. Şi în această perioadă, creşterea populaţ iei
municipiului Turda are un ritm redus la jumătate faţă de ritmul mediu al municipiilor
judeţului.
 Între 1992 şi 2009 Turda îşi pierde semnificativ atracţia ca urmare a schimbării regimului

politic şi a decăderii economice a zonei, înregistrând o scădere uşoară a populaţ iei (de
6.3, respectiv 10%). Situaţia economică nesigură şi reducerea activităţ ilor industriale din
perioada respectivă s-a soldat cu emigrări ale populaţ iei spre ţările din occident.
Mişcarea naturală a populaţiei
Mişcarea naturală a populaţ iei a fost analizată pentru intervalul de timp 1910-2005.
Urmărind evoluţ ia acesteia se remarcă o creştere demografică până în anii 1988-1989 în ambele
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oraşe urmată de o scădere semnificativă în 1990 (de la spor pozitiv de 351 înregistrat la nivel de
Turda, respectiv 343 în Câmpia Turzii în 1988, la un spor pozitiv de 237, respectiv 171 în 1990).
Din 1992 Turda va înregistra tot spor negativ, în timp ce Câmpia Turzii va suferi devansarea
natalităţ ii de către mortalitate doar începând cu anul 1999 (cu excepţ ia anului 2007 când
înregistrează o uşoară creştere până la + 12). Fenomenul se explică prin declinul industrial mai
accentuat suferit de Turda, în timp ce la Câmpia Turzii uzina “Industria Sârmei” se va menţ ine la
un nivel destul de ridicat de producţie, disponibilizarile fiind mai reduse ca număr comparativ cu
cele din Turda.

Sporul natural al populaţiei în Turda şi Câmpia Turzii (1910-2009)

Prin urmare, începând cu anul 1992 se pune în evidenţă un declin demografic natural
general foarte pronunţat în mediul urban, cu precădere la nivel de Turda, demonstrând, din
nou,că sursa principală de atracţie a acestui oraş a fost caracterul sau industrial şi oferta pe piaţa
de muncă. Pe baza acestor concluzii se pot pune în evidenţă două tipuri demografice majore, şi
anume: tipul demografic urban-industrial moderat corespunzător municipiului Turda, respectiv
tipul demografic urban-industrial dinamic în cazul Câmpiei Turzii.
Subtipul urban-industrial moderat se evidenţ iază prin valori reduse ale natalităţii (cu
excepţia anului 1910 când atât natalitatea cât şi mortalitatea erau foarte ridicate) de sub 15‰ ş i
mortalitate între 9.33‰ şi 12.14‰.
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1910

1985

1990

1995

2001

2005

2009

Natalitate

538

875

828

506

468

559

504

Mortalitate

395

588

591

658

676

701

594

61000

63292

61776

60426

57726

57340

Populaţie totală 15167
Natalitate ‰

35.47175 14.34426 13.08222 8.190883 7.74501

9.683678 8.789676

Mortalitate‰

26.04338 9.639344 9.337673 10.65139 11.18724 12.14357 10.35926

Valori ale natalităţii şi mortalităţii Turda

Subtipul urban-industrial dinamic se prezintă mai favorabil înregistrând natalitate mai
ridicată cu cel puţ in un procent în fiecare an (cu excepţ ia anului 1985 când se înregistrează o şi
mai mare creştere demografică), în timp ce mortalitatea este mult mai scăzută, cu frecvenţa între
6.36‰ şi 11.22‰.

1910

1985

1990

1995

2001

2005

2009

Natalitate

91

517

421

317

252

276

243

Mortalitate

80

177

250

273

286

302

266

27814

29817

29929

29754

26900

26386

Populaţie Totală 2519
Natalitate ‰

36.12545 18.58776 14.11946 10.59173 8.469449 10.26022 9.209429

Mortalitate‰

31.75863 6.363702 8.384479 9.121588 9.612153 11.22677 10.0811

Valori ale natalităţii şi mortalităţii Câmpia Turzii

Mobilitatea teritorială a populaţiei
În stabilirea ariilor de influenţă industrială ȋntre cele două oraşe şi teritoriile aferente din
jurul acestora am luat ȋn considerare intensitatea unor relaţ ii de natură profesională, socială ş i
educaţională dezvoltate ȋn timp. Am elaborat ca urmare un model corematic bazat pe informaţ ia
acumulată pe parcursul cercetarilor referitoare la direcţ iile de orientare a populaţiei din bazinul
inferior al Arieşului, luȃnd ȋnsă preponderent ȋn considerare şi lungimea de propagare a acestor
relaţ ii ȋn teritoriu. Avȃnd ȋn vedere infrastructura de transport existentă, costul transportului, cȃt
şi o serie de măsuri prin care erau avantajaţ i locuitorii localităţ ilor din apropierea oraşelor (unele
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unităţ i industriale decontau cheltuielile de transport ale angajaţ ilor), intensitatea acestor relaţ ii
este invers proporţională cu distanţa ce trebuie parcursă.

Corema ariilor de influenţă urbană asupra ruralului

Depopularea unei localităţ i poate fi considerată o consecinţă directă a scăderii nivelului
de trai, implicit a declinului activităţilor economice asociate de multe ori cu distanţa mare faţă de
un oraş mai dezvoltat care poate oferi locuri de muncă sau de decăderea sectorului economic
acesta nemaiputând susţ ine forţa de muncă. În sens invers, popularea acesteia se datorează în
mare parte avansului economic şi ofertei crescute de pe piaţa de muncă, cât şi speranţa unui venit
mai ridicat şi implicit a unei situaţ ii materiale mai bune. În Turda şi Câmpia Turzii situaţia
migraţiei de după 1919 a evoluat în paralel cu dezvoltarea economică a zonei, punându-ş i
amprenta asupra gradului de populare sau depopulare al localit ăţilor urbane şi rurale din întregul
areal studiat.
Fără a putea urmări o analiză consecventă a plecărilor şi intrărilor populaţiei înspre ş i
dinspre Turda, respectiv Câmpia Turzii, datorită ȋn principal a numărului redus al datelor
statistice, se pot desprinde totuşi următoarele concluzii referitoare la perioada 1857-2009, şi
anume:
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 În anul 1857, perioada imediat premergătoare dezvoltării industriale se înregistrează o

dinamică redusă, procentul de plecaţ i fiind foarte redus, respectiv de 3.95% din totalul
populaţ iei Turzii la momentul respectiv (7,867 locuitori, excluzând Oprişani şi Poiana
care nu erau încă alipite oraşului). Totuşi, atracţia Turzii îşi spune cuvântul din punctul de
vedere al “străinilor” intraţi în Turda, numărul acestora fiind evident mai ridicat decât
numărul celor plecaţ i (11.45% faţă de 3.95%), cât şi comparativ cu “străinii” veniţ i în
Câmpia Turzii (la momentul respectiv Ghiriş şi Sâncraiu), respectiv 3.67%. Se remarcă
un procent mai însemnat al ieşirilor din rândul bărbaţ ilor la nivel de Turda, în timp ce la
Câmpia Turzii procentajul este echilibrat între bărbaţ i şi femei.
 Perioada 1910-1966 se remarcă printr-un influx de populaţie venită din tot judetul, dar ş i

din restul ţării sau din străinătate. Multe dintre fabrici angajează în prima parte a acestei
perioade personal calificat din străinătate, motiv pentru care un număr mare de străini
este înregistrat în continuare în Turda între anii 1912-1922, în special veniţ i din Ungaria,
Cehoslovacia, Chişinău, Rusia, Polonia, Germania, Austria, Iugoslavia, Italia. Judeţele
generatoare de cei mai multi angajaţ i sunt Cluj, Alba, Mureş, Târnava Mare şi Târnava
Mica, Someş, însă aceştia provin ȋn general din toate colţurile ţării.
 Perioada cea mai intensivă din punctul de vedere al migrării definitive este înregistrat

între 1966 şi 1984, când întrările şi ieşirile au depăşit în majoritatea cazurilor valorile de
750 la Turda şi de 400 la Câmpia Turzii.
După 1985 evoluţ ia intrărilor şi a ieşirilor este fluctuantă în ambele oraşe, soldul
schimbărilor de domiciliu fiind negativ în majoritatea acestor ani în ambele oraşe (cu precădere
în Turda), anul în care s-au înregistrat plecările cele mai ridicate fiind 2001 (sold -685 pentru
Turda şi -596 pentru Câmpia Turzii).
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Sporul migratoriu al populaţiei în perioada 1985-2009

Din punctul de vedere al navetismului, continuarea activităţ ilor agricole, viticole ş i
zootehnice în vederea suplimentării veniturilor din industrie, cât şi pentru a-şi asigura traiul din
produse proprii fără a mai sta la cozile interminabile din perioada comunistă, a reprezentat
“salvarea” mediului rural din bazinul inferior al Arieşului în condiţ iile unei politici de urbanizare
accentuată promovate între anii 1960 şi 1989 în România de către Ceauşescu. Cu toate că
industria a continuat să se dezvolte şi să se extindă, Turda şi Câmpia Turzii înregistrând un
influx sporit de populaţ ie, a crescut în paralel şi fenomenul de navetism, acesta fiind foarte
ridicat pe seama populaţ iei rurale din apropiere.
Cei trei poli principali de atracţie sunt Cluj-Napoca, Turda şi Câmpia Turzii, oraşe cu
potenţial ridicat de atracţie datorită activităţ ilor industriale şi a ofertei de muncă în diferite ramuri
ale economiei. Cu o intensitate mult mai redusă, navetismul nu se manifestă numai dinspre sat
către oraş, ci şi dinspre oraş către sat, exemplu concludent fiind comuna Mihai Viteazu, către
care se deplasau zilnic 431 de persoane cu precădere din Turda, majoritatea fiind încădraţ i în
unităţ i industriale (date 1985, sau cariera Sănduleşti.
Din punctul de vedere al evoluţiei structurii ocupaţionale şi profesionale a populaţiei
analiza datelor statistice existente confirmă caracterul predominant industrial al bazinului inferior
al Arieşului datorat prezenţei şi evoluţ iei celor două oraşe. Situaţia respectivă era determinată în
special de ponderea ridicată a persoanelor active în sectorul secundar comparativ cu celelalte
două sectoare.
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Personal muncitor în industrie
Nr crt

Localitate

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1

Turda

10627

11565

14056

16396

17454

19340

16780

2

Câmpia Turzii

7010

8749

9235

10512

11171

11149

10485

Se remarcă o creştere a ponderii deţ inute de sectorul secundar la nivel de Turda în
perioada 1975-1990, în timp ce la Câmpia Turzii acesta înregistrează o scădere treptată, aceasta
fiind atribuită probabil începerii unui process de diversificare a economiei bazate până atunci
aproape exclusiv pe industria metalurgică.
Personal muncitor în industrie ca procent din total populaţie activă

1965

1970

1975

1980

1985

1990

55.96398

53.51937

56.77586

60.51524

61.72071

64.29521

Câmpia Turzii 79.08394

75.47447

75.09962

70.91682

73.65333

72.25535

Turda

După această perioadă nu se poate vorbi de locuri de muncă disponibile existente, cel
puţin în marea industrie, deoarece cea mai mare parte a unităţilor productive şi-au diminuat
activitatea în perioada 1991 - 1995 (populaţia salariată din municipiul Turda reprezenta 24,558
persoane, respectiv 40.12% din populaţia totală a municipiului şi 84% din populaţ ia activă în
1995).
Expansiunea teritorială a oraşelor Turda şi Câmpia Turzii

Formarea şi evoluţia istorico-geografică a unei reţele de aşezări pune în evidenţă etape
succesive ce au dus la gruparea unora pe parcursul mai multor generaţ ii, cât şi schimbarea
statutului acestora administrativ. În acest sens, actualele municipii Turda şi Câmpia Turzii au
suferit la rândul lor modificări majore, evidenţ iiȃndu-se, în special, creşterea cu orice preţ a
gradului de urbanizare, fără a se ţ ine seama de consecinţele ulterioare ce vor fi înregistrate în
cele două medii de viaţă ale populaţ iei ţării.
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Urmare a acestui demers, urbanizarea a început repede, cu o mai mare intensitate din anul
1950, în primul rând prin sporirea numărului de locuitori din centrele urbane mai mari, la acestea
adăugându-se şi o serie de alte oraşe ce au intrat într-un accentuat proces de industrializare, mai
cu seamă cele situate în zone de exploatare a diferitelor resurse ale subsolului şi de dezvoltare a
industriei grele. Începând aproximativ cu anul 1965, acţiunea de urbanizare s-a accentuat şi mai
mult ca urmare a dezvoltării industriei româneşti în sistem extensiv şi a unui proces de degradare
treptată a relaţ iilor din agricultură, cu consecinţe deosebite în privinţa înregistrării unui exod
rural foarte activ, mai cu seamă în intervalul 1965-1985.
Actualul municipiu Turda este la rȃndul său rezultatul integrării repetate a unor aşezări
mai mici. Cetatea Turda, atestată documentar în 1075, se va uni de-a lungul timpului cu satul
Sȃnmiclăuş (Szent Miklos, 1176), cu satul Bisericii (Egyhazfalva, 1203), cu oraşul Turda Veche
(1203), satul Oprişani (1278) şi satul Cruciaţ ilor (1247), pentru ca la final sa înglobeze şi satele
Poiana şi Sf. Ioan. Extinderea continuă a teritoriului urban s-a realizat printr-o accentuată
dinamică a populaţ iei.
Construite începând cu 1960, cartierul Oprişani, Micro I, II şi III, « cartierele
muncitoreşti » vor înlocui fostul sat Oprişani, o mare parte din fosta colonie Sticla şi « bercul »
(reg.) sau dumbrava, păduricea ce exista pe locul actualelor blocuri din zona Micro.

Evoluţia intravilanului oraşului Turda între anii 1960-1997

36

Câmpia Turzii va cunoaşte de asemenea o dezvoltare edilitară însemnată de-a lungul
timpului prin extinderea intravilanului, alături de modernizarea drumurilor şi facilitarea accesului
la utilităţ i. Din punctul de vedere al extinderii perimetrului edilitar ca urmare a dezvoltarii
industriei, se construieşte începând cu 1952 un nou cartier, Şarât, cât şi cartierul Sud, sau Oraşul
Muncitoresc cum era numit la înfiinţare în 1951, şi au loc modificări în centrul oraşului, în
cartierul Nord-Vest (zona industrială) şi în cartierul Arieşul.

Evoluţia

intravilanului

oraşului Cȃmpia Turzii între
anii 1910-2007

Pe plan edilitar, dezvoltarea industrială puternică cunoscută de oraşul Turda în perioada
interbelică a avut repercusiuni în plan social şi teritorial. Astfel, alături de creşterea populaţ iei
este semnificativă şi creşterea numărului de case - 1,678 de case în 1857, 1,869 de case în 1882,
numărul acestora ajugând la 4.054 în anul 1930. În cadrul fabricilor se remarcă apariţ ia coloniilor
muncitoreşti (1922).
Funcţ ia industrială conferită Turzii şi sporită considerabil în perioada de după 1949 până
în 1989 va duce la mişcări importante de populaţ ie şi, implicit noi modificări în structura
edilitară a oraşului. Ambele oraşe vor avea parte de o dezvoltare fără precedent a structurii
edilitare:
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Evoluţia edilitară Cȃmpia Turzii (1950-1994) şi Turda (1949-1989)

CAPITOLUL VI. Componentele habituatului rural

Pornind de la elementele care definesc aşezările rurale (vatra, populaţ ia şi moşia) se pot
identifica diferite tipuri de aşezări în funcţ ie de anumite criterii. Tipologizarea aşezărilor rurale
din bazinul inferior al Arieşului s-a realizat pe baza unor criterii prestabilite, şi anume: forma,
textura şi structura vetrelor, poziţ ia acestora în raport cu relieful, mărimea demografică ş i
funcţ iile aşezărilor rurale.
În bazinul inferior întâlnim satul adunat, compact, din zona de contact cu zona montană,
cu o densitate ridicată a gospodăriilor (Moldoveneşti, Petreştii de Jos, Petreştii de Mijloc,
Petreştii de Sus, Livada, Iara), din zona culoarelor depresionare largi (Mihai Viteazu, Viişoara,
Luna, Luncani, Gligoreşti), precum şi din Câmpia Transilvaniei (Aiton, Rediu, Ciurila, Miceşti,
Urca, Tritenii de Jos, Tritenii de Sus). Satul răsfirat, după cum am afirmat anterior, este mai
puţin întâlnit, prezent doar în zonele de contact (Cacova Ierii) sau în Câmpia Transilvaniei
(Vâlcele), spaţiul construit reprezentând doar aproximativ 10-20% din suprafaţa vetrei, cu
dispunerea intercalată a unor suprafeţe agricole. O caracteristică aparte o reprezintă faptul că
satele aflate în cursul inferior al Arieşului sunt de obicei mai mari comparative cu cele din cursul
superior, compacte, cu un grad ridicat de accesibilitate şi un număr mare de locuitori (în ordine
descrescătoare: Viişoara, Mihai Viteazu, Luna, Aiton, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Sânduleşti,
Copăceni, Tureni, Petreştii de Jos, Miceşti, Bădeni). Satele din zona de de contact dispun însă de
o reţea rutieră modestă şi prost întreţinută (Podeni).
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După formele de relief în care se află vetrele aşezărilor rurale din bazinul inferior al
Arieşului, se poate observa ca majoritatea acestora s-au conturat şi dezvoltat în cadrul
depresiunilor, culoarelor de vale şi de contact morfologic, folosind terasele râurilor principale
(Buru, Moldoveneşti, Corneşti, Mihai Viteazu, Viişoara, Luncani), precum şi văi secundare
(Miceşti, Ceanu Mare, Valea Ierii, Ocoliş). Unele se dezvoltă la contactul dintre munte şi zona
deluroasă (Cheia, Sânduleşti, Petreştii de Jos, Petreştii de Mijloc, Tureni, Copăceni), sau în vatra
depresiunilor de contact (Petreştii de Jos, Crăieşti), pe când Buru s-a format la confluenţa
Arieşului cu Iara şi Trascău (Popescu-Argeşel, 1984).

Repartiţia aşezărilor rurale în raport cu altitudinea

Din punctul de vedere al deplasării populaţ iei în raport cu altitudinea la nivel de comună
se observă din nou o deplasare a populaţ iei înspre grupele altimetrice 301-350 şi 351-400 între
anii 1910 şi 1965 într-un procent de 41.36% respectiv 48.86% în defavoarea grupei altimetrice
de peste 400 m (cu excepţ ia comunei Sânduleşti) unde se înregistrează scăderi importante, media
fiind de doar +2.97% , şi aceasta datorată creşterii semnificative a populaţ iei comunei Sânduleşti
între aceşti ani. Acest efect este consecinţa golirii satelor de munte prin coborârea la şes în
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apropierea oraşelor şi a locurilor de muncă nou înfiinţ ate în industrie, dar şi a calităţ ii mult mai
bune a solurilor din lunca Arieşului prielnice desfăşurării activităţ ilor agricole.
Perioada 1965-2002 înregistrează însă scăderi ale populaţ iei la toate altitudinile. Totuşi,
tendinţa de coborâre este continuată, cea mai mare reducere de populaţie fiind înregistrată tot în
grupa 3 (-36.29%) şi cea mai scăzută în grupa 1 (-22.27).
Mărimea aşezărilor are un rol esenţ ial în analiza evoluţ iei demografice şi economice a
localităţ ilor rurale, reprezentând indicatorul fidel al evoluţ iei respectiv involutiei unui areal în
paralel cu evoluţ ia fondului locativ. Luând în considerare cei doi indicatori iese în evidenţă
concentrarea aşezărilor rurale mijlocii (501-1500 locuitori), cu precădere a celor din categoria
mijlociu superior (1001-1500 locuitori) în imediata apropiere a celor trei centre urbane
polarizatoare de forţă de muncă: Feleac în apropierea municipiului Cluj-Napoca, Mihai Viteazu,
Copăceni, Tureni, în apropiere de Turda şi Viişoara, Luna şi Tritenii de Jos în apropierea
Câmpiei Turzii, în timp ce aşezările mici şi foarte mici (>250-500 locuitori) se regăsesc în zonele
mai îndepărtate de urban, exceţ ie făcând Moldoveneşti, Ciurgău, Soporu de Câmpie şi Tritenii de
Sus, în cazul ultimelor trei explicaţ ia stând în accesul locuitorilor la calea ferată şi gaz metan.
Bineînţeles, aria de influenţă a celor trei oraşe-municipii se suprapune, forţa de muncă
orientându-se spre fiecare dintre acestea în proporţii diferite în funcţ ie de perioada de evoluţ ie
economică şi de oferta acestora de locuri de muncă, însă mărimea lor constituie un criteriu
evident de evaluare a evoluţ iei acestora.
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Mărimea aşezărilor
Aşezările rurale mari au la rândul lor rol de polarizare pentru celelalte comune, dar mai
ales pentru satele aflate în componenţă (acestea fiind de regulă centrele de comună), de facilitare
a trecerii către mediul urban, preluând însă de multe ori unele din facilit ăţile oferite de urban
pentru a le trasfera către satele mai mici.
Densitatea aşezărilor
Concentrarea maximă de aşezări era direct influenţată în trecut de o serie de factori
naturali, sociali şi istorici. Evoluţia densităţii aşezărilor în ultimele două, chiar trei secole cade
tot mai mult sub incidenta evoluţiei economice a acestora ce generează decalat de la o localitate
la alta anumite facilităţ i necesare unui nivel decent de trai, făcând în acelaşi timp şi legăturile ş i
schimburile dintre acestea mai uşor de întreţinut. În acest sens se poate spune că cea mai mare
concentrare de aşezări va fi întâlnită în intervalul de maxim o oră distanţă de drumul principal4,
infrastructura de transport fiind factorul principal de concentrare al aşezărilor. Se poate observa o
4

Nag,P. si colab., cit.op. p.235
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corelaţ ie pozitivă dintre potenţialul de accesibilitate şi numărul de aşezări dintr-o unitate
teritorială, densitatea aşezărilor scăzând proporţional cu reducerea valorii cosinus sau a
potenţialului de accesibilitate. Pornim aici de la două ipoteze, şi anume:
1.Aşezările rurale din bazinul inferior al Arieşului s-au „adunat” în apropierea mijloacelor de
trasport (drum naţ ional şi cale ferată);
2.Distanţa cea mai mică faţă de cele două oraşe a determinat un navetism mai intens.
În funcţ ie de gradul de accesibilitate se poate aşadar determina o regionalizare a arealelor
prin demarcarea valorilor de potenţial cu ajutorul liniilor izocrone. În acest sens am analizat
gradul de accesibilitate al aşezărilor rurale din bazinul inferior al Arieşului faţă de cei doi poli de
atracţie, Turda şi Câmpia Turzii în funcţ ie de distanţa în km faţă de acestea luând în considerare
faptul că apropierea de urban coincide cu accesul la infrastructura de trasport.
În cazul bazinului inferior al Arieşului înregistrăm o densitate medie ridicată a aşezărilor
(7031 aşezări/100 km2).
Alţ i indicatori ai structurii spaţ iale a aşezărilor din bazinul inferior al Arieşului sunt
coeficientul de arealitate reprezentat prin raportul dintre suprafaţa (în km2) şi numărul de aşezări

ce revin unei comune. În cazul acestuia, cu cât desimea aşezărilor este mai mare cu atât valoarea
obţinută va fi mai mică şi viceversa. În urma calcului realizat pentru arealul studiat, valoarea
medie coeficientului este de 14.22 km2/asezare, sub media naţ ională (18.1 km2/aşezare),
demonstrând o densitate ridicată faţă de alte zone ale ţării. Valori inferioare se regăsesc la
comunele Ciurila, Frata, Tritenii de Jos şi Ploscoş, demonstrate de altfel prin densitatea
aşezărilor prezentată anterior.
În relaţ ie cu densitatea şi coeficientul de arealitate obţinem o valoare scăzută a distanţei
medii dintre aşezări, însă foarte apropiată mediei naţ ionale 4.998 faţă de 5.1 km, zonelor cu

densităţi reduse corespunzându-le valori reduse ale celorlalţ i indicatori (Ceanu Mare, Tritenii de
Jos, Ploscoş, Iara, Ciurila, Frata şi Petreştii de Jos).
Indicele de centralitate al centrelor adiministrative, calculat cu ajutorul formulei I=

d1+d2+...dn/n, unde d1, d2,....dn reprezintă distanţele dintre centrul administrativ şi satele
aparţinătoare, iar n este egal cu numărul distanţelor, ne oferă distanta medie dintre centrul
administrativ şi satele aparţinătoare.
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Indicele de centralitate al centrelor administrative

Avȃnd ȋn vedere că centralitatea creşte odată cu micşorarea distanţelor faţă de localităţ ile
aparţinătoare, bazinul inferior al Arieşului se caracterizează prin valori ridicate ale indicelui
(valoare medie 10) demonstrȃnd ȋncă o dată gradul mare de concentrare a localităţ ilor rurale.
Evoluţia în timp a vetrei aşezărilor rurale
După cum am mai prezentat pe parcursul acestui capitol, vatra satului se află sub
influenţa diverşilor factori naturali, sociali, demografici, economici, politici, care îi coordonează
şi îi dirijează evoluţia în timp. Literatura de specialitate identifică de-a lungul timpului trei

elemente definitorii ale aşezărilor rurale şi anume: vatra (realitatea edilitară), moşia (realitatea
economică) şi populaţ ia (realitatea socială). În ceea ce priveşte evoluţ ia vetrei (partea construită)
aşezărilor rurale din bazinul inferior al Arieşului, acestea se caracterizează printr-o dinamică
accentuată şi un grad ridicat de „elasticitate” al spaţiului rural ce constă în „capacitatea acestuia
de a răspunde cu supleţe la solicitările interne şi externe” (Surd, V., 1993).
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Evoluţia vetrei satelor şi a intravilanelor municipiiilor Turda şi Cȃmpia Turzii

Astfel, ȋn localităţ ile rurale din bazinul inferior al Arieşului situaţ ia arată ȋn felul următor
ȋntre anii 1857 şi 1991 referitor la evoluţ ia locuinţelor:
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Evoluţia fondului locativ ȋn mediul rural

Etapa 1857-1977 se remarcă printr-o “explozie” a numărului de locuinţe din mediul rural,
ȋn multe sate numărul caselor dublȃndu-se sau chiar triplȃndu-se ȋn această perioadă, după care

numărul caselor va ȋncepe să scadă ȋn majoritatea satelor ȋn paralel cu scăderea populaţ iei, cu
excepţia comunelor Iara, Mihai Viteazu şi Viişoara unde se vor ȋnregistra ȋn continuare creşteri.
Între 1989 şi 1991 observăm o tendinţă de scădere a numărului de locuinţe ȋn toate
comunele (cu excepţ ia comunei Petreştii de Jos care ȋnregistrează 0.69% creştere), fluxul
migraţional neȋndreptȃndu-se de data aceasta spre Turda sau Cȃmpia Turzii, ci ȋnafara ţării.
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Componenta demografică ȋn raport cu componenta economico-socială: particularităţi ale
populaţiei rurale în raport cu dezvoltarea economică

Evoluţia numerică a populaţiei rurale

Evoluţia populaţiei rurale ȋntre anii 1857 şi 2002

Evoluţ ia numerică şi deplasarea în teritoriu a populaţ iei bazinului inferior al Arieşului nu
poate fi desprinsă din contextul social-istoric şi economic, aceasta prezentând modificări majore
pe parcursul perioadei studiate (1850-2010).
Aspecte privind mobilitatea ȋn teritoriu a populaţiei rurale
Din analiza mobilităţ ii în teritoriu a populaţ iei din bazinul inferior al Arieşului se
desprind două etape:
 Etapa caracterizată printr-o intensă migraţ ie a populaţ iei din mediul rural spre centrele

urbane aflate într-o continuă dezvoltare economică.
 Etapa de migraţie centru-periferie, fenomen manifestat într-un număr însemnat de centre
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industriale (inclusiv Turda-Câmpia Turzii) caracterizate printr-o mare concentrare demografică
şi care au început să cunoască declinul economic generând o deplasare a populaţ iei spre regiunile

periferice, proces opus urbanizării şi care în esenţă ar implica o mişcare a populaţ iei dinspre
urban spre rural.
Pe parcursul primei etape se remarcă o creştere accentuată a ieşirilor, situaţ ie ce diferă în
funcţ ie de perioada analizată. Aproape toate comunele, cu precădere Moldoveneştiul, Mihai
Viteazu, Ceanu Mare , Tritenii de Jos, Viişoara şi Sânduleşti, înregistrează ieşiri în perioada
1966-1991.
Între anii 1977-1989 fluxul migraţional se menţine cam la aceleaşi nivele, observându-se
de data aceasta mişcări masive de populaţ ie în comunele Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara ş i
Petreşti, urmări directe ale înfiinţării cooperativelor agricole şi a IAS-eurilor în centrele de
comună, ce au determinat restrângerea unor sate şi alungirea altora. Fenomenul de migraţ ie a
populaţ iei rurale a fost impulsionat pe de o parte de evoluţ ia economică a zonei, şi pe de alt ă
parte de fenomenele social-istorice ce au dus la părăsirea altor zone cu potenţial economic mai
redus.
Evoluţia populaţiei rurale active în sectorul industrial

Modificări în numărul de muncitori în industrie provenind din mediul rural (%)
1965/1970 1970/1975

1975/1980

1980/1985

1985/1990

1990/1995

Luna

30

30.77

647.06

-51.97

-55.74

-48.15

Ciurila

-62.5

-33.33

150

-40

-66.67

-

Feleacu

-44.44

320

-64.29

226.67

-42.86

-

Frata

-23.53

-7.69

50

-16.67

-6.67

-

Viişoara

316.67

-12

81.82

5

-7.14

-84.62

Iara

80

134.34

127.80

7.85

-7.28

-21.48

Moldoveneşti

70

5.88

-98.15

2600

-29.63

-

Jos

33.33

-87.5

-100

0

-

-

Calaraşi

-91.67

200

-33.33

50

-33.33

-

Petreştii

de
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Cojocna

52.63

-44.83

-6.25

0

-20

-75

Ploscos

-100

-

-

-

-

-

Săvadisla

52.63

68.97

26.53

58.06

1.02

-100

Tritenii de Jos

-42.86

-50

50

266.67

0

-27.27

Tureni

55

-16.13

-11.54

8.70

-80

30

Mihai Viteazu

63.93

252

26.42

21.12

3.71

-50.27

Sânduleşti

-25.38

11.17

57.53

-45.51

-38.83

Aiton

-42.86

25

-20

-75

100

150

Ceanu Mare

-3.57

-59.26

0

-9.09

30

-

Corelând aceste date cu cele ale evoluţiei numărului de angajati la principalele unităţ i din
Turda şi Câmpia Turzii se remarcă că perioadele de mare avânt economic coincid cu numărul
mare de angajaţ i, în timp ce etapa de regres economic de după 1989-1992 cunoaşte o reducere
semnificativă a numărului angajaţ ilor din industrie la toate unităţile industriale prezente în
arealul studiat. Se remarcă aşadar intervalul de evoluţ ie ascendentă dintre 1930 şi 1985 urmat de
„căderea liberă” de după 1989.
Impactul dezvoltării economice a zonei asupra paturii sociale provenite din mediul rural
Factori de influenţă demografici

Mişcarea naturală a populaţiei ar putea fi considerată, într-o anumită măsură, ca indicator
de dezvoltare economică a unei zone. Sporul natural poate fi utilizat şi ca indicator social în
măsura în care îl analizăm în contextul economic al zonei studiate. În cazul nostru, evoluţ ia
sporului natural în mediul urban comparativ cu cel rural a fost urmărită pe parcursul a trei ani ce
corespund unui anumit nivel economic atins de localităţ ile bazinului inferior al Arieşului, mai
precis anii 1910 (începuturile industrializării), 1985 (an în care industria era încă în plin avânt
dupa 75 de evoluţ ie ascendentă) şi anul 2009 (regresul industriei).
Mai sunt analizaţ i şi alţ i indicatori ca de pildă structura pe sexe a populaţiei evidenţ iinduse trei etape distincte corespunzătoare celor trei ani luaţi ca parametrii (1857 anul dinaintea
apariţ iei şi dezvoltării industriei, 1985, an de plin avânt industrial şi moment ce marchează o
etapă înaintată a migrării populaţiei rurale înspre urban şi anul 2009, structura pe grupe de
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vârstă a populaţiei demonstrându-se masculinizarea şi îmbătrânirea populaţ iei bazinului inferior
al Arieşului în urma industrializării.
Factori de influenţă a nivelului de trai

Ca urmare a diversificării ocupaţiilor economice şi a relativei îmbunătâţiri a situaţ iei
materiale a satului în urma reformelor agrare, a schimbărilor în natura şi structura proprietăţii, în
timp au sporit şi pretenţ iile lumii ţăraneşti. Nivelul de “bunăstare” a populaţ iei rurale a fost
aşadar calculat pe baza câtorva din criteriilor identificate de Smith şi Knox (capitolul II): venit,
bogăţie şi loc de muncă; mediul de viaţă; sănătatea; educaţ ia; recreaţie şi odihnă, relaxare.
CAPITOLUL VII. Tendinţe în dezvoltarea industrială a zonei

Economia locală turdeană ar putea fi descrisă pe scurt, dar edificator, prin afirmaţ ia lui
Adam Zwass (Zwass, A., 1995) „de la comunism eşuat la capitalism subdezvoltat”,
transformările ce au avut loc după ’89 fiind doar încercări bine sau nu tocmai bine intenţionate
de salvare a ceea ce încă mai putea reprezenta interes în vederea obţ inerii fără prea mult efort şi
planificare a unui profit rapid.
Strategiile actuale de creştere ş i dezvoltare economică elaborate de UE sunt în
permanenţă asociate cu procesul complex de lărgire a UE şi de eliminare a decalajelor existente
între nivelurile de dezvoltare a ţărilor. Cu toate acestea, faptul că încă mai există divergenţe şi
disparităţi între ţări şi chiar în cadrul acestora îndreaptă autorităţile locale spre adoptarea unor
strategii regionale pe termen lung menite să direcţioneze alocarea resurselor în scopul atenuării ş i
mai apoi eliminării decalajelor regionale. Dintre obiectivele UE de politică regională se
evidenţ iază cele care au relevanţă în analiza studiului arealului nostru, şi anume: dezvoltarea şi
ajustarea structurală a regiunilor cu întârziere în dezvoltare; reconversia regiunilor grav afectate
de declinul industrial; combaterea şomajului de lungă durată, inserţia profesională a tinerilor ş i
promovarea egalităţ ii de şanse între bărbaţi şi femei; adaptarea forţei de muncă la mutaţiile
industriale şi evoluţ ia sistemelor de producţie; şi dezvoltarea şi ajustarea structurală a regiunilor
ce au o densitate a populaţ iei extrem de redusă (Sub 8 locuitori/km2), având în vedere că şi în
arealul studiat există o anumită tendinţă în acest sens.
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Pe baza acestor obiective se pot dezvolta strategii de menţinere a populaţiei în zonă prin
asigurarea unor alternative fiabile celor disponibilizaţi din industrie sau a celor care nu au mijloacele
monetare pentru modernizarea agriculturii prin mecanizare.
În ceea ce privesc Turda şi Câmpia Turzii e greu să facem prognosticuri de restructurare
economică cu accent pe industrie fiind conştienti ca diagnosticul pus în prezent în ceea ce
priveşte “starea de sănătate” a acesteia este “preinfarct”. Restructurarea s-ar mai putea realiza pe
baza materiei prime existente în domeniul materialelor de construcţie, a sticlei şi porţelanului,
însă plasarea acestora ar trebui realizată în mediul rural, înafara intravilanului, chiar în
apropierea resursei, prin înfiinţarea de unităţi mai mici. Astfel s-ar contribui şi la o repartizare
mai echitabilă a activităţ ilor economice în mediul rural faţă de cel urban. Turda ar putea în
schimb să realizeze o modificare majoră a “profilului” sau economic prin reorientarea acesteia
spre industria turismului.
Din fericire, în bazinul inferior al Arieşului, atât în mediul urban, cât şi rural, există
numeroase proiecte care ţ in cont de principiile durabilit ății și care pornesc de la comunitatea
locală, singura în măsură să cunoască particularitățile spațiului în care se află, sprijinită financiar
prin fondurile UE.
Analiza SWOT a așezărilor umane din bazinul inferior al Arieşului la momentul actual

Analizând situaţ ia din prezent nu putem afirma că industria “grea”, cea care a determinat
dezvoltarea acestei zone, va mai putea fi vreodată readusă la ceea ce a reprezentat în urma cu 50100 de ani. Suntem conştienţ i că un asemenea proiect ar însemna un efort financiar enorm şi ca
ţara noastră nu îşi permite în prezent un asemenea demers. Prin urmare nu ar avea nici un sens să

ne canalizăm atenţ ia asupra unor planuri de restructurare a fostelor întreprinderi, starea acestora
fiind în prezent deplorabilă. Am analizat însă problemele și soluțiile pe care le implică
dezvoltarea durabilă a aşezărilor sintetizate în analiza SWOT, în funcție de 7 criterii, care de fapt
au fost dezbătute pe parcursul întregului studiu: cadrul fizico – geografic, populația, economia,
locuințele, dotările tehnice, aspectele sociale şi cele legate de mediu, aşa cum se prezintă acestea
la momentul actual, în încercarea de a găsi cea mai bună direcţ ie de dezvoltare pentru localităţ ile
din bazinul inferior al Arieşului.
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CONCLUZII

Industria ȋn bazinul inferior al Arieşului a avut un rol decisiv ȋn geneza şi evoluţ ia
aşezărilor, ȋn special asupra celor două centre urbane, Turda şi Cȃmpia Turzii, care s-au
constituit de timpuriu ca poli de comandă asupra ȋntregului spaţ iu bazinal inferior. Turda s-a
impus şi s-a remarcat ȋn principal prin industria materialelor de construcţii, iar Cȃmpia Turzii
prin industria siderurgică.
Caracterul industrial al ariei bazinale s-a evidenţiat prin ponderea ridicată a sectorului doi
ȋn structura ocupaţională a populaţ iei şi prin peisajul tipic, specific economiei “coşului de fum”,

cu o industrie energofagă şi energointensivă ce a avut ca rezultat o excesivă poluare (pulbere ş i
praf de ciment, de siliciu, noxe ale industriei chimice, etc.).
La apogeul dezvoltării industriale (perioada anilor 1965-1985) ȋntregul complex urban
Turda-Cȃmpia Turzii se prezenta ca un areal de tipul “man-made disaster”. Evoluţia industriei a
fost acompaniată fidel de extensiunea fără precedent a zonelor industriale şi a celor rezidenţiale.
S-a produs o osmoză teritorială ȋntre cele două centre urbane care faptic s-au unificat prin
aglutinarea fostelor sate Oprişani (Cristiş) şi Poiana, devenite astăzi cartiere. Deopotrivă,
impactul dezvoltării industriei a fost decisiv pentru toate aşezările rurale situate ȋn limitele
izocronei de 45 de minute, dar mai ales pentru cele situate ȋn limitele izocronei de 30 de minute
ȋn sensul că peste 50% din populaţ ia masculină aptă de muncă a fost antrenată ȋn industria

urbană, fenomenul de navetism dezvoltȃndu-se ȋn toate laturile sale. Practic, localităţi rurale ca
Mihai Viteazu, Corneşti, Cheia, Sănduleşti, Viişoara, Luna, Bogata şi Călăraşi s-au transformat
ȋn centre de habitat de tip “dormitor” (ȋn sensul romȃnesc al cuvȃntului, ȋn fiecare familie

existȃnd cel puţ in o persoană cu statut professional de muncitor-ţăran (munca ȋn industria urbană
era acompaniată de munca ȋn fostele CAP-uri). Acest fapt s-a tradus printr-un ritm accelerat de
ȋnoire edilitară, indicele de ȋnoire edilitară ȋn localităţ ile amintite fiind de peste 95%. Acest efort

de muncă, conjugat ȋn industria oraşului şi ȋn agricultura cooperatistă s-a tradus ȋn timp scurt prin
indici ridicaţi de morbiditate şi mortalitate ȋn rȃndul populaţ iei masculine. În paralel, s-a
modernizat reţeaua de drumuri de access pre cele două centre urbane care sunt străbătute de două
axe principale de transport de interes naţ ional. Trebuie menţ ionat faptul că navetismul spre
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Cȃmpia Turzii a fost susţinut ȋn bună măsură de utilizarea pe scară largă ca mijloc de locomoţie a
bicicletei, neexistȃnd pante care să ȋmpieteze

asupra utilizării acestui mijloc de transport

individual.
Centrele rurale aflate la limita izocronei de 45 de minute au rămas ȋn umbră ȋn raport cu
cele din proximitatea urbană, diferenţ ierile sub aspectul condiţ iilor de habitat şi tehnico-edilitare
fiind evidente, localităţ i rurale ca Miceşti, Comşeşti, Plăieşti, Petreştii de Jos, Deleni, fiind mai
“ruralizate” comparative cu alte localităţi (Mihai Viteazu, Bogata, Sănduleşti, Viişoara).
Se constată o propagare linear corelativă a indicatorilor socio-economici şi tehnico-edilitari ȋn
teritoriu ȋn funcţ ie de distanţa şi timpul de access pre cele două centre urbane.
În concluzie, bazinul inferior al Arieşului se ȋnscrie indubitabil ȋntr-un areal de maximă
focalizare demografică şi complexitate structurală ca rezultat al mo ştenirii industriale trecute şi
prezente.
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