
PARTEA I:  PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC

Teritoriul Valea Someşului are următoarea componenţă:

Jud. Sălaj:

 Poiana Blenchii
 Gâlgau
 Rus
 Ileanda
 Zalha
 Băbeni
 Lozna
 Letca
 Şimişna
 Surduc

Jud. Cluj:

 Vad
 Câţcău

Aşezarea geografică a teritoriului:

Comuna Băbeni se întinde la contactul a trei mari unităţi de relief

reprezentative: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna – Gârbou şi Podişul Purcăreţ –

Boiu Mare- Jugăstreni.  Teritoriul comunei se întinde în cea mai mare parte  în luncă

şi pe terasele râului Someş.

Comuna Gâlgău este aşezată în partea de N-V a ţării, în N-E-ul judeţului

Sălaj, în aşa numitul „şes” al Văii Someşului. Face parte din Podişul Someşan sau

Platforma Someşană .

Comuna Ileanda este situată în partea de nord –est a judeţului  Sălaj, pe

şoseaua naţională Dej-Baia Mare la o distanţă de aproximativ 40 km de oraşul Dej şi



55 km faţă de oraşul Baia Mare. Este înconjurată de comunele: Gâlgău în partea de

sud-vest, Poiana Blenchii în est, Rus în sud, Lozna în sud-vest Letca în vest, Valea

Chioarului în nord-vest, Boiu Mare în nord şi Vima Mică în nord –est, ultimele trei

comune aparţinând judeţului Maramureş.

Comuna Letca - este situată în partea nord-estică a judeţului Sălaj, pe malul

drept al Râului Someş, la 50 km aval de municipiul Dej.  Arealul comunei Letca se

încadrează în Podişul Purcăreţ-Boiu-Mare-Jugăstreni ce se desfăşoara în limitele

judeţului Sălaj numai cu partea sa sudică.

Comuna Lozna este situată pe malul stâng al Râului Someş  în partea nord-

estică a judeţului Sălaj, la distanţa de 50 km de oraşul Dej, 50 km de oraşul Baia

Mare şi 56 km de oraşul Zalău. Teritoriul comunei se întinde în cea mai mare parte în

lunca şi pe terasele râului Someş.

Comuna Poiana Blenchii este aşezată la extremitatea răsăriteană a judeţului

Sălaj, la 5 km de valea Someşului, pe şoseaua Gâlgău – Tg. Lăpuş la o distanţă de

100 km de reşedinta judeţului oraşul ZALĂU şi la 25 km depărtare de mun. Dej şi de

oraşul Tg. Lăpuş.

Comuna Rus este situată în partea nord-estică a judeţului Sălaj, pe Valea

Someşului, la distanţa de 34 km de oraşul Dej, 60 km de oraşul Baia Mare şi 70 km

de oraşul Zalău. Teritoriul comunei se întinde în cea mai mare parte în lunca si pe

terasele râului Someş.

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul

Someşan, situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile

de contact cu Subcarpaţii interni ai Transilvaniei, localitatea Şimişna se numară

printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj.

Comuna Zalha este situată în partea nord-estică a judeţului Sălaj, pe Valea

Someşului, la distanţa de 52 km de oraşul Dej, 77 km de oraşul Baia Mare şi 87 km

de oraşul Zalău. Teritoriul comunei Zalha se întinde  în zona colinară a Dealurilor

Şimişna – Gârbou, la limita estică a  judeţului Sălaj.



Comuna Surduc ocupă o poziţie central-estică în cadrul judeţului Sălaj, la

contactul a patru unităţi de relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna -

Gârbou, Depresiunea Almaş - Agrij şi Culmea Prisnelului. Teritorial, comuna se

învecinează spre nord-vest cu oraşul Jibou, spre nord cu comuna Băbeni, spre spre

sud-est comuna Lozna, spre sud, comunei Cristolţ şi Gîrbou, iar spre sud-vest,

comuna Bălan.

Comuna Vad este situată în partea de nord-est a dealurilor Gârboului, în

zona de contact cu Dealurile Dejului, pe stânga văii Someşului. Se învecinează la sud

cu comuna Bobâlna, la est cu comuna Câţcău, la sud-est cu oraşul Dej şi comuna

Căşeiu, iar la nord şi vest cu judeţul Sălaj.

Comuna Câţcău este alcătuită din localităţile, Câţcău (sat reşedinţă de

comună, situată la o distanţă de 72 km faţă de municipiul Cluj-Napoca, pe şoseaua

DN1C) Muncel şi Sălişca, se întinde pe o suprafaţă de 37,54 km2 în culoarul

Someşului la nord de municipiul Dej.

Podişul Transilvaniei cuprinde trei mari sub-unităţi de dealuri şi podişuri:

Podişul Someşan, Câmpia colinară a Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, separate de

culoarele văilor Someşului Mic, Someşului Mare şi Mureşului.

Culoarul Someşului constituie o unitate de relief joasă care delimitează spre

est Podişul Someşan de Câmpia Transilvaniei. Râul Someş propriu-zis este considerat

de la Dej, după unirea Someşului Mare cu Someşul Mic. Cursul său traversează spre

nord-vest Podişul Someşan, între Dealurile Clujului şi Dealurile Ciceului, primind

afluenţi mici precum: Salatrucul, Olpetrul, Vadul, Poiana, Şimişna, Iapa, Comeniş,

Lozna, Cristolţel şi Purcăreţul.

Din punct de vedere al reliefului, regiunea Valea Someşului se suprapune

celor  trei  subunităţi geomorfologice principale: a dealurilor, a podişurilor şi a

culoarelor de vale.

Aşezările omeneşti sunt amplasate exclusiv pe văi, au tendinţe de răsfirare în

depresiuni sau de alungire pe cursul văilor, fapt care le diferenţiază  de aşezările din

compartimentul vestic, respectiv al Podişului Boiului.



Din punct de  vedere  climatic regiunea Valea  Someşului  aparţine zonei de

climă temperat-continentală cu influenţe topoclimatice de nuanţă oceanică. Iarna,

topoclimatul someşan se caracterizează prin climat mai rece, umed, cu ierni mai lungi

şi frecvente zile de îngheţ şi viscole; iar verile sunt calde, dar nu excesiv, cu intervale

de secete reduse, toamnele sunt lungi, fără variaţii extreme de temperatură.

În Culoarul Someşului,  la nivelul  luncii şi al teraselor  joase, apar solurile

aluviale şi protosoluri aluviale. Solurile aluvionare cu conţinut mediu de humificare şi

oferă condiţii deosebite culturii plantelor. Fiind uşor de lucrat, fertilizat şi irigat,

terenurile din lunca văii Someşului dau importante producţii de cereale şi plante

furajere.

Aşezat în partea de nord-est a judeţului Sălaj și în partea de nord a județului Cluj, pe

Valea Someşului, teritoriul are o amplasare geografică destul de periferică, unele

comune componente fiind chiar izolate.

Teritoriul Valea Someşului este străbătut de drumul European E58 şi de

drumurile naţionale DN 1H şi DN 108S. Drumul european traversează trei dintre cele

12  comune (Ileanda și Gâlgău din județul Sălaj și Câțcău din județul Cluj ), ceea ce

explică parţial nivelul de dezvoltare al acestor comune, iar drumurile naţionale

traversează alte două comune (Băbeni şi Letca). Cinci comune (Rus, Lozna, Poiana

Blenchii, Şimişna şi Zalha) sunt străbătute de drumuri judeţene DJ 109f, DJ 109e, DJ

110e).

Teritoriul se află între următoarele aglomerări urbane: Cluj Napoca, Gherla,

Dej la sud, Bistriţa la est, Baia Mare la nord, Jibou şi Zalău la vest.

Conform ultimelor  informaţii oficiale furnizate de Direcţia Judeţeană de

Statistică Sălaj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj, teritoriul Valea Someşului are

o populaţie de 24.491 locuitori.

Populaţia comunelor variază într-un interval de 1.177 – 4.026 locuitori, cea

mai mare comună fiind Surduc şi cea mai mică Zalha.

Dinamica populaţiei teritoriului arată o tendinţă de descreştere. Aşadar

populaţia teritoriului a scăzut de la 26.808 în anul 1992 la 25.011 în anul 2002.



Tendinţa de descreştere a populaţiei este rezultatul compus al mişcării naturale

negative (numărul deceselor este mult mai mare decât numărul nou născuţilor) şi al

soldulul migratoriu negativ (numărul persoanelor plecate din teritoriu este superior

numărul persoanelor sosite în teritoriu). Dintre cele 12 comune analizate fiecare

înregistrează sold natural negativ.

Densitatea medie a populaţiei pe teritoriul Valea Someşului este de 34

loc/km2.

Teritoriul cuprinde zone sărace/ defavorizate ( Zalha ), zonă Natura 2000

Peştera Măgurici sat Răstoci,comuna Ileanda, zone cu valoare naturală ridicată.

Din totalul populației din teritoriul vizat de prezenta strategie, numa i 7310

persoane fac parte din categoria de populație activă. Această populație este împărțită

astfel pe sectoare de activitate: 3624 persoane lucrează în sectorul agricol,

reprezentând 49,6 % din totalul populației active; 1585 fac parte din sectorul

industrial și de artizanat, reprezentând 21,7 % din totalul populației active; 341

lucrează în sectorul comerțului cu o pondere de 4,66% și 1476 în sectorul serviciilor

cu o pondere de 20,19%.

Structura economică a teritoriului Valea Someşului este una predominant

agrară, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic. Cu toate acestea, industria, şi

nu agricultura, asigură valoarea adăugată a zonei.

Agricultura este ramura economică care ocupă cea mai mare parte a populaţiei

din treritoriu, fiind însă una de subzistenţă. În marea majoritate a cazurilor,

exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Din cauza vârstei înaintate

a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există suprafeţe semnificative care

rămân necultivate. Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică

necorespunzătoare, caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări

mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. Numărul asociaţiilor

sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea adăugată a

produselor agricole fiind şi ea modestă. La acestea se adăugă caracterul accidentat al

reliefului, care face ca majoritatea lucrărilor agricole să se efectueze în condiţii



dificile. Suprafaţa agricolă (33.849 ha) ocupă 46,76% din suprafaţa totală a

teritoriului (72.200 ha) şi este structurată după cum urmează: suprafaţa arabilă

reprezintă 23,18%; păşunile şi fâneţele 23,38%; culturile de viţă de vie şi pomi

fructiferi 0,19%, iar 4,79% suprafeţele agricole necultivate. Pe teritoriu există două

societăţi comerciale care au ca obiect de activitate prestarea serviciilor agricole.

Creşterea animalelor reprezintă ocupaţia de bază a multor localnici, dar şi a

unor societăţi comerciale care au ca domeniu de activitate această îndeletnicire.

O ramură reprezentativă a industriei teritoriului este extracţia şi prelucrarea

calcarului, a nisipului şi a pietrişului. Depozitele grosiere de pietrişuri şi nisipuri din

lunca Someşului au permis dezvoltarea exploatării acestora în balastiere. Pe raza

teritoriului sunt 4 firme de construcţii sau întreţinere a drumurilor.

O altă resursă naturală exploatată este lemnul prelucrat în formă primară. În

cadrul teritoriului sunt mai multe gatere şi ateliere mici de tâmplărie şi producere a

mobilei la comandă.

Prelucrarea produselor agricole, preponderent cereale, se face prin cele trei

mori şi trei unităţi de panificaţie, precum şi o unitate de procesare a florii-soarelui.

În contextul activităţilor industriale menţionăm o firmă de confecţionare a

obiectelor metalice şi o unitate de producerea pungilor ecologice. Industria textilă este

reprezentată de trei croitorii, toate cu capital străin.

Comerţul teritoriului este unul dintre domeniile care au proliferat cel mai mult

în ultimul deceniu, fapt reflectat atât în evoluţia numărului de unităţi, cât şi de

volumul desfacerilor şi populaţia ocupată. În comune, fără excepţii, sunt localizate

unităţi de alimentaţie publică (magazine mixte, baruri) specifice mediului rural.

Pentru multe dintre sate, acestea sunt singurele unităţi care oferă locuri de muncă,

alături de sectorul public. Sectorul servicii este destul de bine reprezentat mai ales în

comunele cu o populaţie mai mare.

În cele 12 comune ale teritoriului Valea Someşului funcţionează 27 grădiniţe,

38 şcoli primare, 11 şcoli gimnaziale şi 2 şcoli profesionale/liceale.



În fiecare comună există grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcolile

gimnaziale fiind amplasate, de regulă, în centre de comune. Cele două şcoli

profesionale/liceale funcţionează în centrele de comune Ileanda şi Gâlgău.

În comuna Ileanda funcţionează un grup şcolar cu profil agricol, cu ciclu

primar, gimnazial, o şcoală profesională de trei ani şi un liceu cu forma de învăţământ

seral.

În comuna Gâlgău funcţionează o Şcoală de Arte şi Meserii, în care învaţă aproape

jumătate din numărul elevilor din comună.

Activitățile sociale din teritotiul de interes Valea Someșului sunt desfășurate

de următoarele instituții: Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vad -Calna Jud.

Cluj, Punctele de Acces Public la Informații din comunele Rus și Șimișna judetul

Sălaj, Centrul de îngrijire și asistență Câțcău, serviciu de îngrijire la domiciliu

parteneriat între Parohia Ortodoxă Ciocmani și CJ Sălaj, “Centru de cultura și

educație – Școala Ciocmani”.

II.2.1. Prezentarea geografică şi fizică
II.2.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice

Podişul Transilvaniei cuprinde trei mari sub-unităţi de dealuri şi podişuri:

Podişul Someşan, Câmpia colinară a Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, separate de

culoarele văilor Someşului Mic, Someşului Mare şi Mureşului.

Privit în sens geografic, Podişul Someşan este parte integrantă a Depresiunii

Transilvaniei şi reprezintă compartimentul nord-nord vestic al acesteia.

Delimitarea sa este dată de Munţii Gilău în sud, până la contactul cu Dealurile

de Vest în partea de nord-vest şi Culmea Brezei în nord-est. Spre est, culoarul format

de Someşul Mic şi Someşul Mare, iar în vest depresiunile Almaş-Agrij îl încadreaza

în peisajul geografic ca o unitate tipică de podiş. Din punct de vedere geomorfologic,

Podişul Someşan are în componenţa sa structuri de dealuri şi podişuri, depresiuni şi

culoare de vale, ale căror altitudini sunt cuprinse între 450 şi 975 m.

Unităţile de dealuri şi podişuri sunt orientate pe direcţia nord-est – sud-vest.

De la nord la sud se desfaşoară: Dealurile Năsăudului cu altitudini de 680 m,



Dealurile Ciceului – 709 m, Culmea Breaza cu cea mai mare altitudine 974 m,

Dealurile Gârboului cu 595 m, Dealurile Clujului şi Dejului au cea mai mare

extindere şi altitudini de 690 m şi Dealul Feleacului de peste 800 m închid spre sud

Podişul Someşan. Spre vest, aliniamentul podişurilor este alcătuit din două unităţi:

Podişul Boiului şi Podişul Huedin-Păniceni.

Unităţile depresionale se află în vestul aliniamentului dealurilor şi podişurilor

şi prezintă o desfăşurare continuă pe aceiaşi direcţie. Astfel, în nord este Depresiunea

Târgu Lăpuş, iar spre vest Depresiunea Almaş-Agrij.

Culoarul Someşului constituie o unitate de relief joasă care delimitează spre

est Podişul Someşan de Câmpia Transilvaniei. Râul Someş propriu-zis este considerat

de la Dej, după unirea Someşului Mare cu Someşul Mic. Cursul său traversează spre

nord-vest Podişul Someşan, între Dealurile Clujului şi Dealurile Ciceului, primind

afluenţi mici precum: Salatrucul, Olpetrul, Vadul, Poiana, Şimişna, Iapa, Comeniş,

Lozna, Cristolţel şi Purcăreţul.

Cu forma aproximativă de patrulater, acoperind o suprafaţă în jur de 5100

kmp, Podişul Someşan îndeplineşte rolul de „Jug Intracarpatic” făcând legătura

Carpaţilor Occidentali cu Carpaţii Orientali, închizând spre nord-vest, vasta

Depresiune Colinară a Transilvaniei.

Din punct de vedere economico-administrativ, Podişul Someşan se suprapune

Regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Cele 6 judeţe aparţinătoare regiunii sunt: Sălaj,

Cluj, Bihor, Bistriţa Năsăud, Maramureş şi Satu Mare.

RELIEF

Din punct de vedere al reliefului, regiunea Valea Someşului se suprapune

celor  trei  subunităţi geomorfologice principale: a dealurilor, a podişurilor şi a

culoarelor de vale.

Relieful  înalt  al teritoriului Valea  Someşului  este  tipic  de  podiş

structural. Relieful Dealurilor Ciceului  este modelat  în  formaţiuni  sedimentare



(spre nord - argile mărnoase, nisipuri  şi mai  rar  conglomerate,  iar  spre sud

predomină argile, nisipuri, tufuri şi sarea). Înălţimile de peste 700 m sunt nuclee

eruptive care se evidenţiază în peisaj sub forma de măguri Aceste roci dure

(radiodacite) au servit multă vreme localnicilor ca pietre de moară sau  în construcţii

(zidurile Cetăţii Ciceului sunt construite din această rocă).

Aşezările omeneşti sunt amplasate exclusiv pe văi, au tendinţe de răsfirare în

depresiuni sau de alungire pe cursul văilor, fapt care le diferenţiază  de aşezările din

compartimentul vestic, respectiv al Podişului Boiului.

Relieful Podişului Boiu - Purcăreţ este mai variat, în desfăşurarea sa de  la

nord la sud, prezintă două sectoare distincte: unul nordic, mai înalt şi  intens

fragmentat şi altul sudic, mai coborât şi mult mai unitar. Podişul este în mare parte

modelat pe formaţiuni sedimentare, dar spre nord apar discordant  în relief resturile

pediplenei carpatice din masivele cristaline Preluca şi Dealu Mare, cunoscute sub

denumirea de „Jugul intracarpatic”.  Spre sud, relieful este mai variat, prezentând o

diversitate de relief legată de litologie. Astfel, în structurile calcaroase s-a modelat  un

relief  specific cu frecvente apariţii de  izvoare sau  izbucuri. Structurile sedimentare -

marne, argile, calcare, marne calcaroase şi şisturi argiloase bituminoase (stratele de

Ileanda) alternează cu nisipuri, gresii şi argile ceea ce conferă reliefului un aspect

domol, cu altitudini mai reduse.

Aşezările omeneşti din Podişul Boiului şi-au găsit amplasamente favorabile

în micro-depresiuni, dar densitatea mai mare a acestora se află pe platourile plane, cu

expunere sudică.

Relieful  altitudinilor reduse al regiunii cuprinse între Dej şi Jibou, este

reprezentat de culoarul de vale al râului Someş şi ale afluenţilor săi. În nord, Culoarul

Someşului este mărginit spre nord-est de Dealurile Ciceului şi spre nord-vest de

Podişul Boiului; iar dealurile Gârboului, Clujului şi Dejului (cu subunităţile Pietrosul,

Cacovei şi Bobâlna) îl delimitează spre sud.

Adâncirea reţelei hidrografice a dus la conturarea unui ansamblu de subunităţi

dezvoltate pe roci paleogene (mai noi). În acest substrat slab înclinat, Someşului şi-a



format (în aval de Dej) un sistem complex de 8 terase şi o luncă bine dezvoltată pe

ambele maluri. Sunt bine exprimate în relief terasele de 8-12 m şi 18-22 m, pe

podurile cărora s-au amplasat o serie de aşezări umane şi constituie în acelaşi timp,

alături de terasele de luncă (2-3m), treptele de relief cel mai intens valorificate

agricol.

Între Dej şi Ileanda, Culoarul Someşului este mai îngust, iar terasele mai slab

conservate, iar în aval de Ileanda până la Răstoci, valea se lărgeşte şi odată cu ea şi

terasele, după care valea se îngustează din nou iar terasele îşi restrâng arealele

(fig.5).Culoarul Someşului, aferent Podişului Boiului, prezintă trăsături datorită

formaţiunilor litologice pe care le intersectează. Dacă  în plan superior,  la nivelul

interfluviilor, deschiderea culoarului este largă variind între 2 şi 6/7 km., în plan

inferior, la nivelul albiei râului, este mai îngust, înregistrând două sectoare de defileu:

la Rus, unde străbate anticlinalul Dăbâceni-Baba; în perimetrul Răstoci-Cormeniş,

unde se adânceşte în calcare.

Aşezările omeneşti au evitat (cu mici excepţii) lunca frecvent inundabilă a

Someşului, preferând podurile teraselor inferioare (mai frecvent nivelul 8-12 m) sau

conurile de depuneri sedimentare ale afluenţilor Someşului, de pe ambele maluri.

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Comuna Băbeni este situată în partea nord-estică a judeţului Sălaj. Cu cinci

aşezări componente şi cu o suprafaţă de 53,89 km2, Băbeni se  întinde  la contactul  a

trei mari unităţi  de  relief reprezentative:  Culoarul  Someşului, Dealurile  Şimişna-

Gârbou  şi  Podişul Purcăreţ-Boiu Mare-Jugăstreni.

Comuna  are  în componentă următoarele localităţi: Băbeni, Ciocmani, Cliţ,

Piroşa şi Poieniţa. Băbeni este  reşedinţa de comună, situată la 44 km de municipiul

Zalău.



Relieful comunei face parte  integrantă din platforma someşană, fiind situat în

culoarul  Someşului.  Cu  excepţia  satelor  Poieniţa  şi  Piroşa,  satele comunei sunt

aşezate pe Valea Someşului.

Satul Băbeni este situat în partea de nord – est a comunei, pe malul drept al

râului Someş, pe terasa inferioară. Vatra satului are formă tentaculară dată de reţeaua

de drumuri din incintă şi de dezvoltarea drumului naţional DN 1 H.

Satul Cliţ s-a dezvoltat pe malul stâng al Someşului, pe terasa de luncă, de-a

lungul drumului Judeţean DJ 109 E.

Satul Ciocmani se afla  în partea de sud-vest a comunei pe malul drept al

râului Someş la  o  distanţă  de  4  km  de  reşedinţă  de  comună,  pe  drumul

naţional DN 1 H.

Satul Poieniţa este la 3 km distanţă de satul Piroşa, de-a  lungul drumului

comunal DC 29.

Satul  Piroşa,  situat  la  5  km  de  satul  Băbeni,  cu  un  relief  deluros,  este

străbătut de drumul DC 29 care trece prin cariera de calcar de la Cuciulat.

Comuna Băbeni este aşezată  într-o  zonă  depresionară muntoasă numită

Podişul  Boiului,  cu  o  altitudine  maximă  de  până  la  500  m.  Cele  mai

importante  forme  de  relief întâlnite  pe  teritoriul  comunei  se pot  clasifica

(pornind  de  la  cea mai joasă formă de relief) în felul următor:  lunca  Someşului -

în dreapta şi  în stânga  râului, de  la intrare  şi  până  la  ieşirea  din comună,  terasa

inferioară - în dreapta  Someşului,  terase superioare  în  ambele  părţi  ale  râului,

respectiv  versanţii  din  partea  nord-vestică  a  comunei.  Lunca  Someşului  se

întinde  de  o  parte  şi  de  alta  a cursului  de  apă  menţionat,  ocupând  circa  20%

din  suprafaţa  teritoriului comunei.

Comuna Gâlgau, jud. Sălaj

Comuna  Gâlgău este  aşezată  în  nord-estul judeţului Sălaj, în aşa  numitul

„şes”  al Văii  Someşului. Comuna face parte din Podişul  Someşan  sau Platforma



Someşana şi  este  situată  la  o distanţă de 23  km  de oraşul Dej  (judeţul Cluj)  şi  88

km  de oraşul Zalău,  reşedinţă de judeţ, pe şoseaua DN1C, parte a drumului european

E58.

Din  punct  de  vedere  administrativ,  comuna  Gâlgău  se  învecinează  cu

comuna Ileanda la nord-vest, comuna Poiana Blenchii la nord-est, comuna Câţcău  la

sud-est, comunele Vad şi Şimişna  în sud şi comuna Rus  înspre vest.

Arealul  comunei  face  parte  din  Podişul  Someşan,  parte  a  Depresiunii

Colinare  a  Transilvaniei,  ce  s-a  schiţat în  Paleogen  şi  s-a  definitivat  în Neogen.

Formaţiunile  geologice  existente  sunt  calcarele  de  vârstă  eocen superior, situate

în perimetrul văii Vârtoape, urmate de formaţiunile oligocen şi  miocen  inferioare,

constituite  predominant  din  argile,  marne,  gresii  şi conglomerate. Cu excepţia

zonei situate  la nord şi nord–est de  localitatea Gâlgău, formaţiunea geologică ce

apare la zi este de vârstă helvetiană, bine evidenţiată de stratele de Hida. Acestea sunt

constituite dintr-o alternantă de gresii şi argile marnoase cu lentile conglomerate.

Relieful comunei este variat, format în principal din lunca Someşului (în care

este cantonată localitatea), flancată de o parte şi de alta de dealuri înalte de peste 500-

550 m, bine împădurite cu păduri de foioase.

În culoarul Someşului, între localităţile Căpâlna şi Glod sunt bine evidenţiate

trei  terase  de  eroziune:  terasa  1 – cea  de  luncă,  terasa  2  de  8-12m – specifică

podurilor  de  terase;  şi  terasa  3  de  18-22m – corespunde suprafeţelor  structurale

mai  înalte.  Pe  terasele  2  şi  3  sunt  cantonate localităţile  Căpâlna,  Fodora,

Dobrocina,  Bârsău  Mare  şi  Glod.  Comuna Gâlgău este aşezată pe conul de

sedimentare (terasat) al râului Poiana.

Unităţile de  relief care înconjoară comuna, de  la nord  la sud, sunt: Dealul

Dije  şi  Dealul  Tocii,  618 m  în  nord;  Valea  Vârtoapelor  traversează  satul Glod;

Dealul Bârsăului, Valea Curtului şi Dealul Hijii străjuiesc comuna  în partea de vest,

iar Valea Poienei drenează comuna Gâlgău. Spre sud-est aliniamentul  dealurilor  se

continuă  cu  Dealul  Frânturi  şi  Dealul  Vlădeasa 562 m, Valea Vlădesei şi Capul

Dâmbului 555 m delimitează comuna pe partea  dreaptă  a  Someşului. Relieful  de



pe  stânga  cursului  de  apă este alcătuit  din:  Valea  Groşilor  şi  Dealul  Onului

565  m,  Dealurile  Strusului, Gindilii 600 m şi Braseului 463 m, până la Valea

Şimişnei, în vest.

Relieful prezintă o alternanţă de cueste şi bazinete alungite, fiind rezultatul

fragmentării puternice a văilor şi cursurilor de apă ce converg spre nivelul de bază al

Someşului.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Comuna Ileanda este situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, pe şoseaua

naţionala DN 1C Dej-Baia Mare, la o distanţa de aproximativ 40 km faţă de prima

localitate respectiv la 52 km faţă de a doua.

Este încadrată de comunele: Gâlgau în partea de sud-est, Poiana Blenchii în

est, Rus în sud, Lozna în sud-vest, Letca în vest, Valea Chioarului în nord-vest, Boiu-

Mare în nord şi Vima Mică în nord-est, ultimele trei comune aparţinând judeţului

Maramureş. Comuna cuprinde 13 sate: Ileanda, centrul de comuna şi satele

aparţinătoare: Podişu, Rogna şi Negreni, situate pe malul stâng al Someşului;

Dăbâceni, Bizuşa şi Perii Vadului de-a lungul şoselei Dej – Baia-Mare; Răstoci la

ramificarea drumului spre Jibou, pe malul drept al Someşului; Dolheni de-a lungul

văii Ileanda spre amonte de Ileanda, de asemenea Măleni situate pe coasta de deal,

Şasa şi Bârsăuţa situate pe platorui netede care ating pana la 500m altitudine şi

Luminişu situate într-un bazinet al văii cu acelaşi nume.

Zona Ileanda se încadreaza în marea unitate a Podişului Someşan, care are

înfăţisarea unei platforme valurite, în interiorul ei alternând regiuni deluroase înalte

cu altele joase depresionare, cu altitudinea medie de 600 m.

Partea nord-estică aparţine Podişului Purcăreţ – Boiu Mare – Jugăstreni.

Acesta este un podiş structural format din calcare Eocene şi Oligocene, care au

favorizat apariţia formelor caracteristice reprezentate prin doline, cursuri subterane,

chei, suprafeţe structurale formate prin adâncirea afluenţilor mărunţi ai Someşului în



orizonturile calcaroase, reprezentate la Bizuşa şi Luminiş. În spatele lor se întâlnesc

bazinete locale în care s-au dezvoltat aşezări omeneşti: Luminiş, Dolheni sau

suprafeţe structurale: Şasa.

La est de valea Ileanda se desfăşoară dealurile Ciceului, a căror altitudine

scade de la 650 m în Dealul Toaca spre 500 m.

În partea de sud, sud-vest şi vest apar Dealurile Clujului şi Dejului, care

mărginesc satele de pe stânga Someşului.

Între aceste regiuni deluroase se întinde culoarul Someşului, care în această

zonă prezintă sectoare largi de 2 km la Ileanda, dar şi îngustări de până la câteva sute

de metrii între Perii Vadului şi Răstoci.

Culoarul Someşului se caracterizează printr-o luncă bine dezvoltată, care

variază între 1,5-2km la Ileanda; 100-150 m la Dăbâceni şi Bizuşa, lipsind complet

între Perii Vadului şi Răstoci şi terase etajate pe mai multe nivele, foarte bine

reprezentate în regiunea Podiş-Rogna, o regiune de dezvoltare clasică a tuturor

nivelurilor.

Terasa a II-a cu altitudine de 8-12 m şi a III-a cu altitudine de 18-22 m sunt

reprezentate pe ambele maluri ale Someşului, permiţând extensiunea culturilor şi a

majorităţii aşezărilor omeneşti.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Comuna  Letca  este situată  în  partea  de nord-est  a  judeţului Sălaj,  pe

malul  drept  al râului  Someş,  la  o distanţă  de  54  de  km faţă de municipiul Zalău

şi  50  de  km  în  aval  de oraşul Dej.

Teritoriul comunei are o suprafaţă de 60,5 km2 şi se desfăşoară de-a  lungul

Culoarului Someşului, în sudul Podişului Purcăreţ - Boiu Mare - Jugăstreni, până  la

contactul  acestuia  cu  culmea  prelungă  a  Prisnelului.  Suprafaţa comunei

reprezintă 1,45% din suprafaţa totală a judeţului.



Relieful comunei este în mare parte deluros, 85% din suprafaţă fiind dealuri şi

văi şi numai 15% din teritoriu se desfăşoară pe Lunca Someşului.

Satele  aparţinătoare  comunei  Letca  care  s-au  dezvoltat  pe  văi  şi  terase

sunt: în nord Topliţa - pe valea Topliţei, Purcăreţ, Vălişoara, în vest Cozla şi

Hoimuşeni, iar spre sud satul Ciula.

Culoarul Someşului aferent  sectorului Răstoci - Cuciulat prezintă  trăsături

aparte  datorită  formaţiunilor  litologice  pe  care  le  străbate.  Astfel,  după ieşirea

din  sectorul  de  defileu  de  la Răstoci-Cormeniş,  terasele  sunt mai bine evidentiate

în relief, deschiderea culoarului este mai largă, având valori cuprinse între 6 şi 10 km,

fiind propice dezvoltării aşezărilor umane.

Aşezările omeneşti au evitat (cu mici excepţii) lunca frecvent inundabilă a

Someşului, preferând podurile teraselor inferioare (mai frecvent nivelul 8-12 m) sau

conurile de depuneri sedimentare ale afluenţilor Someşului, de pe ambele maluri. De

la nord la sud, satele comunei Letca care s-au dezvoltat pe Lunca Someşului  sunt:

Lemniu  pe  pârâul  Lemniu,  Letca  pe  valea Purcăreţului şi Cuciulat pe pârâul cu

acelaşi nume.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Situată  la  47º  18’  42”  latitudine  nordică  şi  23º  44’  85”  longitudine

estică, comuna Poiana Blenchii este poziţionată  la  intersecţia a  trei  judete: Sălaj,

Cluj şi Maramureş, la 5 km de Valea Someşului pe şoseaua Gâlgău- Târgu Lăpuş.

Poiana Blenchii este compusă din centru de comună, cu acelaşi nume şi satele

aparţinătoare: Gostila,  la 5 km spre est, Fălcuşa  la 4 km sud-est şi Măgura,  la  4  km

spre  nord-vest,  Poiana  Blenchii  situându-se  chiar  în mijlocul acestora.

Unităţile de relief aparţin Dealurilor Ciceului – ca parte integrantă a Jugului

Intracarpatic,  care  fac  legătura  (prin  intermediul  Culmii  Brezei)  cu Munţii

Ţibleşului din Carpaţii Orientali. Comuna Poiana Blenchii este aşezată pe terasele



pârâului Poiana  şi a pârâului Gostila,  la o altitudine de 240 m  la bază, urcând până

la altitudini de 450-500 m. Cel mai înalt punct este Vârful Măgurii de 578.2 m.

În arealul geografic  înconjurător comunei sunt prezente  forme de  relief cu

valoare turistică deosebită: Valea Cheiului, Stânca Babei, Defileul Baba.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Comuna  Rus  este situată  în  partea  de nord-est  a  judeţului Sălaj,  pe  Valea

Someşului,  la o distanţă de  34  de  km  de  oraşul Dej,  60  km  de  oraşul Baia Mare

şi  70  km  de oraşul  Zalău.  Comuna este străbătută de şoseaua judeţeană Dj 109S.

Teritoriul comunei se întinde în cea mai mare parte în lunca şi pe terasele

râului Someş, având o suprafaţă de cca. 5097 ha. Este aşezată pe malul stâng al

Someşului, fiind înconjurată de o parte şi de alta de dealuri înalte.

Comuna Rus  este  situată  în  nord-estul  Podişului  Someşan,  pe  partea

stângă a culoarului Someşului.

Relieful  este  variat,  format  din  valea  Someşului,  care  desparte  Dealurile

Ciceului  situate  în nord, de Dealurile Şimişna – Gârbou din  sud, acestea aparţinând

Dealurilor Clujului şi Dejului.

Comuna  este  străjuită,  de  la nord  la  sud,  de  următoarele unităţi  de

dealuri  despărţite  de văi:  Dealul  Poienii  şi  valea Pociului;  Dealurile  Runcului  şi

Rusului  cu  altitudini  de  370  şi 346 m  pe  partea  stângă  a  văii Arinului,  pe

partea  dreaptă  fiind Poiana Dumbrava de 453 m, culminând cu vârful Măgurii de

581m. Spre sud, între valea pârâului Iapa şi Valea Şimişnei în est, se desfăşoară

Dealul Lupului, cu altitudinea medie de 400 m.

Spre  est,  comuna  este  delimitată  de  Culoarul  Someşului,  astfel  încât

dezvoltarea localităţii s-a făcut în lunca râului, pe terasele acestuia. În acest sector

terasele sunt mai slab conservate, în relief impunându-se terasele 2 şi  3  de 8-12 m  şi

18-22 m,  pe podurile  cărora  s-au amplasat o  serie  de aşezări umane şi constituie în



acelaşi timp, alături de terasa 1 de luncă (2-3m), treptele de relief cel mai intens

valorificate agricol.

Culoarul Someşului, aferent Podişului Boiului, prezintă trăsături diferenţiate

datorită  formaţiunilor  litologice  pe  care  le  intersectează.  Dacă  în  plan superior,

la  nivelul  interfluviilor,  deschiderea  culoarului  este  largă  variind între  200  şi

600-700 m,  în  plan  inferior,  la  nivelul  albiei  râului,  este mai îngust,  înregistrând

două  sectoare  de  defileu:  la  Rus,  unde  străbate anticlinalul  Dăbâceni-Baba;  în

perimetrul  Răstoci-Cormeniş,  unde  se adânceşte în calcare.

Agenţii externi  şi-au pus amprenta asupra  reliefului  îndeosebi  în  regiunile

mai  înalte,  construind  fenomene  carstice,  precum  Peşterile  de  la  Stanii

Buzaşului (sunt două grote în lungime de 7-8 m, adânci de 5 m şi înalte de 3-4 m,

legate între ele de un drum) şi, pe Dealul Runc, la Pârâul Runcului există încă 4 sau 5

galerii şi peşteri, de mai mică importantă.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Comuna Şimişna, situată în partea de nord-vest a judeţului Sălaj pe valea

râului cu acelaşi nume, aparţine subunităţii Dealurilor Clujului şi Dejului din Podişul

Someşan.

Aşezările omeneşti sunt amplasate exclusiv pe văi, au tendinţe de răsfirare în

depresiuni sau de alungire pe cursul văilor, fapt care le diferenţiază de aşezările din

compartimentul vestic, respectiv al Podişului Boiului.

Comuna Şimişna este aşezată la sud de Someş, în moca depresiune

intracolinara a dealurilor Şimişna-Gârbou – subunitate a Podişului Someşan.

Localitatea s-a dezvoltat pe valea Şimişnei între Dealurile Pietrosul, Cacovei

şi Bobâlna, fiind înconjurată de înălţimi cuprinse între 450 şi 600 m.

Suprafaţa teritoriului comunei este de aproximativ 45,23 km2. Situată de-a

lungul pârâului Şimişna şi pe văile afluenţilor săi, comuna are forma tipică de aşezare



rurală liniară, unde casele şi gospodăriile sunt dispuse pe terasele văilor şi a conurilor

sedimentare.

Relieful comunei este predominant deluros. Expoziţia versanţilor pe direcţie

est-vest a determinat ca reţeaua hidrografică locală să işi adune apele convergent, spre

valea Şimişnei. Dealurile şi versanţii ocupă aproximativ 50% din suprafaţa întregului

teritoriu. Altitudinile dealurilor au valori cuprinse între 350 şi 600 m, (specific

reliefului de la sud de Someş). Înclinarea pantelor este mare – între 10°-30°, ceea ce

reliefează o energie de relief marcată în peisaj de numeroase ravene şi rupturi de

pantă.

Lunca văii Şimişna traversează teritoriului comunei prin centru, pe direcţia

sud-nord, împărţind localitatea în două părţi aproximativ egale. Terasele situate de o

parte şi cealaltă a văii Şimişna sunt slab individualizate, prezintă uşoare ondulari, iar

lăţimea lor variază între 50 şi 600 m. Raportat la relieful comunei, sectorul de luncă

reprezintă 10 % din suprafaţa teritoriului.

Restul de 10% din relief revine: văilor pârâurilor cu debite de apă temporare

sau  chiar secate; suprafeţelor de teren accidentate sau terenurilor degradate.

Unităţile de relief care încadrează comuna, de la nord la sud şi pe partea

stângă a Şimişnei sunt: Dealurile Florii şi Dâmbu Mare cu altitudini de 448 m, Râpa

Şimişnii 611,7 m; Dealul Fântânii 493 m; Valea Mănăstirii şi Vârful Obârşiei 552,2

m; valea Ceaca şi Valea Şimişna la sud de satul Hăşmaş; iar pe partea dreapta între

Valea Târgului şi Valea Oiţei se află Dealul Roţii cu altitudinea de 487,5 m, Dealul

Sindilii 600,3 m şi Tiglia 571 m şi Dealul Chionchii 434,8 m. Aceste unităţi deluroase

sunt despărţite de văi al căror debit de apa este temporar, excepţie face Valea

Mănăstirii care are curs de apa permanent.

Comuna Zalha, jud. Sălaj

Comuna Zalha se întinde în zona colinară a Dealurilor Şimişna - Gârbou, la

limita estică a judeţului Sălaj, cu un teritoriu administrativ în suprafaţă de 51.10 km



pătraţi. Din punct de vedere administrativ, comuna Zalha are în componenţă şapte

localităţi: Zalha - sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 92 km faţă de

municipiul Zalău, Ceaca, Ciureni, Valea Ciurenilor, Valea Hranei, Valea Lunga,

Varteasca.

Comuna Surduc, jud. Sălaj

Comuna Surduc, cu o suprafaţă de 71,42 km² (a 6-a între comunele judeţului),

ocupă o poziţie central-estică în cadrul judeţului Sălaj, la contactul a patru unităţi de

relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna– Gârbou, Depresiunea

Almaş – Agrij şi Culmea Prisnelului.

Din punct de vedere fizico - geografic comuna este situată la est de “jugul

intracarpatic” (Munţii Meseşului - Dealul Dumbrava - Culmea Prisnelului). Dealurile

Simişna - Gîrbou ce alcătuiesc cea mai mare parte a comunei sunt reprezentate doar

prin terminaţia lor nordică, care înclină treptat în această direcţie către culoarul larg

terasat al Someşului, către care se deschide şi Depresiunea Almaş - Agrij. Culoarul

este limitat spre vest de ultimele prelungiri ale culmii Prisnelului, reprezentate prin

Piscuiul Ronei (438m).

Teritoriul comunei este traversat de cursul mijlociu al Someşului, aici

vărsându-se, pe un spaţiu foarte restrâns, trei afluenţi importanţi ai acestuia: Valea

Cristolţelului (Solonii), Valea Brâglezului (Gîrboului) şi Valea Almaşului.

Trăsăturile definitorii ale reliefului comunei Surduc sunt rezultatul modelării

selective a substratului geologic alcătuit din roci sedimentare de rezistenţe diferite şi

dispuse într-o evidentă structură monoclinală.

Relieful este foarte variat, format dintr-o asociere de culmi deluroase şi văi

între versanţi, toate rezultate din fragmentarea părţii nord - vestice a Podişului

Someşan. Altitudinal relieful este cuprins între circa 200 m în lunca Someşului şi a

afluenţilor săi şi altitudini maxime de 607 m în Vârful Pietrosul, din partea de sud-est

a comunei. Energia reliefului are valori apreciabile, cuprinse între 200–300m şi chiar



400m, în raport cu spaţiile depresionare, ceea ce explică, în parte, intensitatea

proceselor de versant.

Adâncirea pe verticală a văilor este relativ mare, determinată şi de structura

geologică (strate alcătuite din gresii, argile, marne, nisipuri, conglomerate etc.)

Adâncirea pe verticală este însoţită şi de o eroziune torenţială activă, atenuată sau

stabilizată de gradul de împădurire. Situarea comunei în partea de NV a Podişului

Someşan face ca pe teritoriul său să se afle, cu părţile lor terminale trei subunităţi de

relief: Dealurile Gîrboului (Şimişna - Gîrbou), Culmea Prisnelului, Depresiunea

Almaş - Agrij, toate întâlnindu-se în Culoarul Someşului. Acest fapt determină un

extrem de pronunţat caracter de tranziţie pentru relief şi celelalte componente

geografice ce dau o notă de specificitate staţiului geografic al comunei Surduc.

Comuna Vad, jud. Cluj

Comuna Vad este situată în partea de nord a judeţului Cluj, la 15 km distanţă

de municipiul Dej.

Pe teritoriul comunei se individualizeaza geomorfologic, două trepte de relief:

una depresionară corespunzătoare culoarului Someşului ce deţine 13% din teritoriu şi

una deluroasă, predominanţă corespunzătoare Podişului Someşan.

Harta valorilor hipsometrice a teritoriului comunei şi a zonei limitrofe indică o

altitudine medie în jur de 400 – 450 m iar altitudinile extreme variază între 515 m

(Dealul Lipoaia), 535 m (Dealul Măguri) şi 225 m la nivelul terasei de lunca a

Someşului.

Culoarul depresionar al Someşului se impune prin aspectul de culoar terasat,

cu lăţime medie în jur de 1,5 – 2 km.

Bine reprezentată este terasa de luncă care se menţine între 2 - 3 m deasupra

nivelului actual al Someşului, iar grosimea aluviunilor oscilează între 2,5 – 3 m.

Denivelările din cuprinsul luncii sunt marcate prin mici spaţii depresionare în care

apa stagnează permanent sau temporar (ex. lunca Cetanului, Vad şi Valea Groşilor).



Lăţimea terasei pe teritoriul comunei, variază de la câţiva zeci de metrii, în

dreptul localităţii Valea Groşilor la cca. 700 m în dreptul localităţii Cetan. În zona

localităţii Vad, terasa de luncă este îngustă, iar peste ea se suprapune terasa de luncă a

Vadului care pe tot traseul văii se menţine la 20 – 30m maxim la 50 m în dreptul

localităţilor Bogata de Jos, Bogata de Sus şi Calna.

Terasa a II a este bine reprezentată (8 – 12 m) în dreptul localităţilor Cetan şi

valea Groşilor, atingând o lăţime de cca 300 m şi o lungime de 600 m la Cetan şi de

500 m la Valea Groşilor.

Dealurile Dejului, subunitate a podişului Someşan se caracterizează prin:

energie de relief accentuată, cu valori de 150 – 200 m, fragmentare puternică pe

orizontală de o reţea de văi cu caracter torenţial foarte ramificată, pante cu declivităţi

mari, în medie 25 – 30%, geologic predomină marne, argile, gresii, conglomerate,

solurile au o fertilitate slabă şi foarte slabă, degradate atât de substratul pe care s-au

format cât şi de degradarea lor prin procese de vărsământ, ca folosinţă sunt păduri,

păşuni, fânaţe, versanţii cu pante mai accentuate, iar cei cu pante mai domoale, până

la 15 – 180 sunt folosiţi ca arabil.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Comuna Câţcău este situată pe DN 1C, Cluj-Napoca - Dej - Baia Mare, pe

valea râului Someş. Comuna se intinde pe o suprafaţă de 37 kmp, mărginîndu-se la

nord cu judeţul Salaj, la est şi sud cu comuna Căşeiu, jud. Cluj, iar la sud-vest cu

comuna Vad. Cîţcăul este situat în Podişul Someşan, pe o terasă de calcare şi tufuri

vulcanice, uşor înclinată spre malul drept al Someşului, strajuită în partea de nord-est

de dealuri înalte, împădurite spre culme, plantate cu pomi sau cultivate cu cereale.

Someşul formeaza o luncă largă de cca 2-3 km, inundabilă în parte .Teritoriul

comunei este compus din trei localităţi: Cîţcău - resedinţa de comună, Sălisca şi

Muncel. Prin poziţia sa geografică, comuna este aşezată în culoarul râului Someş.



Aşezarea geografică determină caracteristicile reliefului, format din doua

trepte şi anume: una depresionară şi alta deluroasă, predominantă:

- terasele culoarului Someşului au o lăţime variabilă, în limitele a câtorva sute de

metri şi se suprapun pe alocuri peste alte terase de luncă. Rezultate din aluviuni,

terasa se menţine la 2-3 metri deasupra nivelului actual al Someşului. Există însă şi

denivelări marcate prin spaţii depresionare, în care apa stagnează permanent sau

temporar.

Dealurile Dejului, ca subdiviziune geografică a Podişului Someşan, se caracterizează

printr-o grupă de relief accentuată, ce atinge aici valori de peste 500 de metri,

culminând cu altitudinea maximă pe Muncelul Săliştii (709 m). Aceste dealuri se

caracterizează printr-o puternică fragmentare pe orizontală, determinată de o foarte

ramificată reţea de val cu caracter torenţial şi prin versanţi cu panta lunga.

CLIMA

Din punct de  vedere  climatic regiunea Valea  Someşului  aparţine zonei de

climă temperat-continentală cu influenţe topoclimatice de nuanţă oceanică. Iarna,

topoclimatul someşan se caracterizează prin climat mai rece, umed, cu ierni mai lungi

şi frecvente zile de îngheţ şi viscole; iar verile sunt calde, dar nu excesiv, cu intervale

de secete reduse, toamnele sunt lungi, fără variaţii extreme de temperatură.

Mişcarea maselor de aer (vânturile): regiunea Valea Someşului se află sub

incidenţa directă a maselor de aer oceanice. Aceasta are frecvenţa cea mai mare (peste

45%) şi se face simţită  îndeosebi dinspre vest,  fiind activă  în orice  lună din an. Ea

este impusă  îndeosebi de deplasarea unei mase anticiclonale din sud-vestul Europei

spre o arie depresionară din nordul Europei, generând precipitaţii bogate pe parcursul

anului.

Deschiderea  largă,  spre  nord-vest,  dintre  Culmea  Meseşului  şi  Dealu

Mare, permite pătrunderea maselor de aer umede, astfel că Podişul Boiului primeşte

cantităţi apreciabile de precipitaţii medii anuale între 650 şi 900 mm, variind în



funcţie de relief (ex. 600 mm la Purcăreţ, 800 mm la Boiu Mare, etc). În Culoarul

Someşului, precipitaţiile medii anuale sunt mai ridicate, atingând valori  între 700 şi

900 mm.  (ex.  în  localitatea Rus s-au  înregistrat 700 mm).  În  anii ploioşi,  cu

activitate  ciclonică  intensă, cantităţile de precipitaţii au înregistrat în lunile de vârf şi

1300-1400 mm (media lunară).

Temperatura medie anuală  se menţine  între 7,5ºC  şi 8ºC,  fiind uşor mai

scăzută pe dealurile înalte şi depresiunile intramontane. Temperatura medie ale

lunilor de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie) are valori cuprinse  între -4ºC şi -

5ºC, dar  în depresiuni şi culoarele de vale, media poate  înregistra şi valori de -6ºC.

Temperatura medie ale  lunilor de vară  (iunie,  iulie, august) are valori

cuprinse între +18ºC şi +20ºC, iar în depresiunile şi culoarele de vale, media acestora

poate înregistra valori mai scăzute, de +16ºC - +17ºC. În verile foarte călduroase s-au

înregistrat ocazional temperaturi maxime absolute de +38ºC, iar în perioadele reci

temperatura poate coborî şi sub -20ºC, rareori înregistrându-se şi temperaturi minime

absolute de -35ºC.

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Clima este  temperat-continentală moderată,  formată sub influenţa maselor de

aer oceanice, caracteristice părţii de vest a  ţării, care  în deplasarea  lor generează

vreme  instabilă, cu precipitaţii abundente primăvara şi  toamna.

Temperatura medie anuală este de 8-10ºC, temperaturile cele mai scăzute se

înregistrează  în  luna  ianuarie,  iar  cele mai  ridicate  în  luna  iulie.

Temperatura maximă  înregistrată a fost de 38º C,  iar  temperatura minimă de

-35 ºC.

Vântul dominant este cel din direcţie vestică şi nord-vestică. Cea mai mare

frecventă  a  maselor  de  aer  care  pătrund  în  Culoarul  Someşului  îşi  fac simţită

prezenta în lunile de primăvară, cu deosebire în mai.



Cantitatea medie  de  precipitaţii  anuală  este  700 mm.  Umezeala  relativă

înregistrează valori  ridicate, mediile anuale atingând peste 75%  în zonele mai înalte

şi sub această valoare în zonele mai joase.

Comuna Gâlgau, jud. Sălaj

Comuna Gâlgău (asemeni regiunii din care face parte) are o climă temperat-

continentală moderată,  aflată  sub  influenţa maselor  de  aer  oceanice  din vestul

continentului. Caracteristică părţii de vest a ţării, aceste mase de aer, în  deplasarea

lor,  generează  vreme  instabilă  cu  precipitaţii  abundente primăvara  şi  toamna.

Temperatura  medie  anuală  înregistrează  valori cuprinse între 7,4 ºC în

regiunile deluroase şi 8,8 ºC în culoarul Someşului.

Temperatura medie a  lunilor de  iarnă este de: -3ºC, -4ºC,  iar a  lunilor de

vară între 18-20ºC. În ultimii ani se înregistrează frecvent temperaturi peste 35ºC în

luna iulie.

Cantitatea de precipitaţii este de 600-650 mm în Culoarul Someşului şi cad

sub  formă  de  ploaie  şi  zăpadă.  La  altitudini  mai  mari  cantitatea  de precipitaţii

poate ajunge şi  la 700-800 mm. Se produc  frecvent  fenomene atmosferice specifice

anotimpurilor, precum: brumă, ceaţă sau rouă.

Vânturile predominante sunt cele din direcţie vestică şi nordică, iar masele de

aer care pătrund în Culoarul Someşului au o frecventă mai mare în lunile de

primăvară.

Comuna Ileanda, jud Sălaj

Clima este temperat-continentală sub influenţa maselor de aer vestice, care în

deplasarea lor creeaza vreme instabila, cu precipitaţii dese primăvara şi toamna.

Mediile anuale înregistrează valori între 7,4oC în regiunile deluroase şi 8,8oC în

Culoarul Someşului. Temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie -



2oC şi -3oC în regiunea dealurilor şi între -1oC şi -2oC în zonele depresionare. În

culoarul Someşului sunt frecvente inversiunile de temperatură cu maximul de

inversiune în luna decembrie. Temperaturile cele mai ridicate se înregistrează în luna

iulie cu valori medii de 16oC şi 20oC.

Vântul dominant este vântul de nord-vest care pătrunde pe Culoarul

Someşului, transportând aer umed în special primăvara şi vara.

Precipitaţiile înregistreaza cantităţi medii anuale de 700-900 mm dar, în anii

cu activitate ciclonică deosebit de intensă, cantităţile de precipitaţii căzute au fost de

1300-1400 mm (la Ileanda 1420 mm). Cantităţi maxime au căzut în anii: 1912, 1955,

1970, 1974.

Din repartiţia şi modelul de îmbinare a principalelor elemente climatice în

această regiune se diferenţiază următoarele tipuri de climă: clima de dealuri înalte de

peste 500 m, clima de dealuri joase sub 500 m, clima de depresiuni şi în Culoarul

Someşului Dar în ultimii ani s-au produs unele perturbări ale atmosferei globale, cu

ierni calde (ianuarie, februarie), cu răciri în lunile martie aprilie şi ploi torenţiale în

mai-iunie – anii 1997 – 1999.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Clima  este  formată  sub  influenţa maselor  de  aer  oceanice,  caracteristice

părţii de vest a  ţării, care  în deplasarea  lor generează vreme  instabilă, cu precipitaţii

abundente primăvara şi toamna. Temperatura medie anuală este de 8-10°C,

temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în

luna iulie.

Vântul dominant este cel din direcţie vestică şi nord-vestică. Cea mai mare

frecventă  a  maselor  de  aer  care  pătrund  în  Culoarul  Someşului  îşi  fac simţită

prezenţa în lunile de primăvară, cu deosebire în mai.

Cantitatea medie de precipitaţii anuală este 600-700 mm, pe dealurile mai

înalte  poate  atinge  şi  800  mm.  Umezeala  relativă  înregistrează  valori ridicate,



mediile  anuale  atingând  peste  75%  în  zonele mai  înalte  şi  sub această valoare în

zonele mai joase.

Datorită faptului că cea mai mare parte a precipitaţiilor cade în perioada de

primăvară,  scurgerea  de  primăvară  este  predominată:  40 – 47%  din scurgerea

anuală, faţă de cea din timpul verii (20%) şi din timpul toamnei (5-10%).

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Clima  este  formată  sub  influenţa maselor  de  aer  oceanice,  caracteristice

părţii de vest a  ţării, care  în deplasarea  lor generează vreme  instabilă, cu precipitaţii

abundente primăvara şi toamna. Temperatura medie anuală este de 8-10°C,

temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în

luna iulie.

Vântul dominant este cel din directie vestică şi nord-vestică. Cea mai mare

frecventă  a  maselor  de  aer  care  pătrund  în  Culoarul  Someşului  îşi  fac simţită

prezenta în lunile de primăvară, cu deosebire în mai.

Cantitatea medie de precipitatii anuală este 600-700 mm, pe dealurile mai

înalte  poate  atinge  şi  800  mm.  Umezeala  relativă  înregistrează  valori ridicate,

mediile  anuale  atingând  peste  75%  în  zonele mai  înalte  şi  sub această valoare în

zonele mai joase.

Datorită faptului că cea mai mare parte a precipitaţiilor cade în perioada de

primăvară,  scurgerea  de  primăvară  este  predominată:  40 – 47%  din scurgerea

anuală, faţă de cea din timpul verii (20%) şi din timpul toamnei (5-10%).

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Regiunea  este  caracterizată  printr-un  climat  transcarpatic,  continental,

influentat de relief. Media anuală a temperaturii aerului este de 7,5ºC şi 8ºC.



Vara  este  răcoroasă – rare  sunt verile  calde  şi  în  general  foarte  rar  se

suferă de secetă. Toamnele sunt lungi, fără variaţii extreme de temperatură.

Iernile  sunt  în  general  aspre  datorită  în  mare  parte  curenţilor  care  vin

dinspre  vest  de  valea  Poiana  Blenchii  şi la  nord  pe  valea  Cheiului, termometrul

coboară şi la – 35 grade Celsius.

Cantitatea de precipitaţii este de 650-700 mm şi cad sub  formă de ploaie,

zăpadă,  rouă  şi  brumă, mai  frecvente  fiind  cele  de  ploaie,  care produc  o saturare

a  solului  şi  fac  ca  acesta  să  fie  favorabil  agriculturii.  Vânturile predominante

sunt cele de vest şi nord, care pătrund în Culoarul Someşului şi au o frecvenţă mai

mare în lunile de primăvară.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Clima este  temperat-continentală moderată,  formată sub  influenţa maselor

de  aer  vestice,  caracteristice  părţii  de  vest  a  ţării,  care  în  deplasarea  lor

cauzează  vreme  instabilă,  cu  precipitaţii  dese  primăvara  şi  toamna.

Temperatura  medie  anuală  este  de  8-10°C. Temperaturile  cele  mai

scăzute se înregistrează în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în luna iulie.

Temperatura maximă  înregistrată a  fost de 38°C,  iar  temperatura minimă de

-35°C.

Vântul dominant este cel din direcţie vestică şi nord-vestică. Cea mai mare

frecventă  a  maselor  de  aer  care  pătrund  în  Culoarul  Someşului  îşi  fac simţită

prezenta în lunile de primăvară, cu deosebire în mai.

Cantitatea  medie  anuală  de  precipitaţii  este  600-700  l/mp.  Umezeala

relativă  înregistrează valori  ridicate, mediile anuale atingând peste 75%  în zonele

mai înalte şi sub această valoare în zonele mai joase.



Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Comuna Şimişna are un climat temperat continental moderat, cu o uşoară

influenţă a climatului maritim-polar din nord. Caracterizarea climei pe teritoriul

Şimişnei, a fost realizată pe baza datelor meteorologice înregistrate la staţiile Dej –

Ocna Dej.

Vânturile sunt mult influenţate de culoarul larg al Someşului, ce permite

canalizarea cursurilor de aer de-a lungul lui. Ca urmare, clima localităţii este blândă,

sănătoasă, localitatea este apărată de vânt, iar grindina cade foarte rar. Predomină

vânturile din direcţia nord-vest care aduc precipitaţii, dar şi cele de nord-est care se

resimt mai mult în anotimpul rece.

Temperatura medie anuală este de 8-10°C. Temperaturile cele mai scăzute se

înregistrează în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în luna iulie. Temperatura maximă

a fost de +38°C, iar temperatura minima poate scădea unoeri până la -35°C.

Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate inegal în cursul unui an, cele mai

multe cad în lunile de primavară şi vară. Cantitatea medie de precipitaţii este de 700

mm anual, dar, pe culmile mai înalte se pot înregistra şi 800 mm.

Comuna Zalha, jud. Sălaj

Clima este temperat continentală, cu slabe influenţe mediteraneene. Ea se

caracterizează prin veri destul de calde, ierni destul de friguroase şi bogate în

precipitaţii, iar în unii ani secetoase şi foarte friguroase. Temperatura medie anuală a

fost de 8,5 grade Celsius. Temperatura medie în lunile de vară este de 18,5 grade

Celsius. Temperaturile negative se înregistrează în general după 10 octombrie şi se

menţin până aproximativ în ultima decadă a lunii martie – prima decadă din luna

aprilie. Media precipitaţiilor în nordul Transilvaniei este de aproximativ 650 mm.

Precipitaţiilor cad în abundenţă în lunile mai, iunie şi iulie. Numărul zilelor cu ceaţă



este 80-100 zile.Vânturile dominante bat din partea vestică şi nord vestică. Viteza

vânturilor este în general de 2m/s.

Comuna Surduc, jud. Sălaj

Factorii care au o influenţă directă asupra variaţiei în timp şi spaţiu a

elementelor climatice sunt: radiaţia solară, dinamica atmosferei şi suprafaţa adiacentă.

Radiaţia solară directă are o valoare, pentru teritoriul studiat, de 110-115

kcal/cm 2/an, caracteristică latitudinii noastre, acoperind necesarul de energie.

Circulaţia generală a atmosferei este dată de poziţia şi intensitatea

principalelor sisteme barice ale continentului (anticiclonul azoric, ciclonul islandez,

anticiclonul ruso-siberian, ciclonii mediteraneeni), cu frecvenţa mai mare a circulaţiei

vestice. Teritoriul este afectat de mase de aer diferite, frecvenţă mai mare având:

 mase de aer polar - maritime, la sfârşitul primăverii şi în lunile de vară. Sunt

reci şi umede, transportate de circulaţia vestică şi nord -vestică;

 mase de aer polar - continentale, reci şi uscate iarna, calde şi secetoase vara;

provin din est şi nord-est;

 aerul arctic - maritim pătrunde dinspre Atlanticul de nord, în cadrul circulaţiei

polare. Determină vreme geroasă şi relativ umedă iarna, iar primăvara şi

toamna îngheţuri;

 mase de aer tropical - maritime ce pătrund dinspre sud şi sud-vest, determină

în timpul iernii ceţuri şi căderi abundente de zăpadă, iar vara determină

instabilitate;

 aerul tropical - continental, cu frecvenţă redusă, este transportat de circulaţia

de sud, sud-vest şi sud-est. Este mai frecvent vara, când dă naştere zilelor

tropicale.

Suprafaţa subiacentă, prin care se înţelege suprafaţa terestră cu toate

particularităţile ei (morfologice, hidrografice, biopedogeografice etc. influenţate sau

nu de activitatea antropică) are un rol activ în transformarea energiei solare radiante



în energie calorică, generând toate procesele şi fenomenele climatice din stratul

inferior de aer.

Particularităţile suprafeţei active au o importanţă deosebită în formarea unor

topoclimate şi microclimate specifice.

Comuna Vad, jud. Cluj

În zona în care se încadrează comuna se semnalează că media anuală are

valori de 8,5o C. Precipitaţiile medii ating cantităţi cuprinse între 700 - 800 ml/mp.

Vânturile dominante sunt în directia V – NV, iar în culoarul Someşului îşi fac simţită

influenţa şi cele dinspre Sud.

În culoarul Someşului sunt frecvente şi inversiunile de temperatură mai ales

toamna.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Microclimatul comunei se încadrează în clima temperat-continentală

moderată, cu o serie de particularităţi locale. Vânturile dominante bat cu o frecvenţă

mai mare dinspre Vest şi Nord Vest. Condiţiile naturale din comuna Câţcău sunt

favorabile agriculturii, în special pentru culturi de: cereale, păioase, porumb, cartofi,

plante furajere, legume.

HIDROGRAFIA

Apele subterane sunt nereprezentative pentru arealul studiat. Raportat la

teritoriul ţării, Podişul Someşan este considerată o regine lipsită de ape subterane.

În Podişul Boiu-Purcăreţ, Dealurile Ciceului sau Dealurile Clujului şi Dejului,

structura geologică dominată  a  rocilor  slab  compacte  şi  fisurate, precum: argile,



gresii, marne, calcare, nisipuri  conglomerate şi microconglomerate, nu permite

acumularea acviferelor subterane.

Apele subterane cantonate în formaţiuni poroase, alcătuite din pietrişuri şi

nisipuri, sunt prezente în strate acvifere discontinui sau lipsesc în totalitate.

Ca sursă subterană de apă, se poate menţiona existenţa pe malul drept al luncii

Someşului, în dreptul comunei Gâlgău, a unui strat freatic acvifer. Acesta este

cantonat în stratul sedimentar alcătuit din pietriş cu nisip şi bolovăniş, din a cărui

exploatare se estimează că se pot obţine debite de apă de aproximativ 2.0 l/s/foraj. Se

estimează că adâncimea forajelor să fie la circa 10m.

Apele minerale sunt slab reprezentate, există două izvoare cu ape sulfuroase,

exploatate la Bizuşa şi Jibou.

Apele de suprafaţă sunt foarte bine reprezentate în regiunea Valea Someşului.

Sistemul hidrografic al Someşului se  încadrează Grupei  râurilor de vest a

României, având o suprafaţă a bazinului hidrografic de 15217 kmp, iar lungimea  (de

la  izvoare  la vărsare  în Tisa pe teritoriul Ungariei) este de 345 km.

Someşul propriu-zis  este considerat după unirea la Dej a Someşului Mare cu

Someşul Mic. Someşul Mare izvorăşte din extremitatea vestică a Munţilor Rodnei din

Carpaţii Orientali, prin unirea a mai multor pâraie.

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Reţeaua  hidrografică  este  variată,  cu  bogate  pânze  freatice,  izvoare,

numeroase, pâraie care se varsă  în Someş. Cel mai  important pârâu este Valea

Piatului  care  traversează  centrul  satului  Ciocmani,  iar  pe  cursul superior se află

Poieniţa.  Înainte  de  confluenţa  cu Someşului,  pârâul Cliţ traversează spre sud,

satul cu acelaşi nume.



Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Reţeaua  de  ape  curgătoare  este  convergentă  spre  Culoarul  Someşului.

Direcţia  de  scurgere  pentru  afluenţii  de pe partea  dreaptă este NE-SV  şi pentru

afluenţii  de  pe  partea  stângă  este  de  la  sud  la  nord.  Densitatea reţelei

hidrografice este de 0,8 km/kmp.

Principalele  râuri  ce  străbat  satele  comunei Gâlgău  sunt  cele  cadastrate,

care  au  cursuri  de  apă  permanente:  Someş,  Poiana  şi  Vârtoape.  Dintre râurile

necadastrate  (cele cu o  lungime mai mică de 5 km şi cu suprafaţa bazinului

hidrografic mai mică de 10kmp) amintim: Valea Căpâlnei care drenează satul

Căpâlna, Valea Hagău şi Valea Fundu Văii (cu Valea Blidarului) de la Fodora, Valea

Curtului (cu Valea Spălnisului) care trece prin vestul Gâlgăului.

Regimul de scurgere al acestora este  temporar sau semipermanent,  fiind

specific perioadelor cu ploi abundente şi de topire a zăpezii, când pot avea loc

scurgeri torenţiale de zeci de mc/s. Vara, când temperaturile sunt mari, iar

precipitaţiile sunt puţine sau  lipsesc, văile pârâurilor pot seca pentru o perioadă mai

mare de timp.

Regimul de alimentare a  râurilor este pluvial  (din ploi), nival  (zăpadă) sau

din ape subterane (izvoare), în special pentru afluenţii de pe partea dreaptă a

Someşului (Valea Curtului, Vârtoape).

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Reţeaua hidrografică este drenată de râul Someş, care străbate comuna

Ileanda, însoţit de lunci şi terase, primind o serie de afluenţi, care toţi străbat regiuni

deosebit de pitoreşti. Afluenţii de dreapta mai importanţi sunt: valea Ileanda, care

izvorăşte din Măgura Vimii, alimentată de doua izvoare. Străbate satele Dolheni,

Ileanda şi are câţiva afluenţi mici: pârâile Corui, Tisei, Pleşeni (izvor cu debit mare ce

alimenteaza Ileanda), Herţii; Valea Ilenzelei alimentată de două izvoare cu debit mai



mic care de asemenea alimenteaza în parte Ileanda. Valea Luminişului, cu izvorul în

satul cu acelaşi nume, care în amonte a format un mic bazinet în care s-a instalat

aşezarea Luminişu, iar în apropiere de confluenţă formează o porţiune mică de

defileu-cheie la Bizuşa. Are câţiva afluenţi mici: pârâiele Grozei, Runcului, Pietriş.

Afluenţii Someşului de stânga străbat formaţiuni uşor friabile în care îşi sapă

văi adânci. Mai importanti sunt Valea Varului cu afluentul Valea Cuptoarelor şi

Valea Săsarului.

Apele străbat regiuni cu roci sedimentare au mineralizarea şi duritatea mai

ridicate. Cauzalitatea apelor este influenţată de evacuarea apelor indrustiale neepurate

sau insuficient epurate. O importanţă deosebită o au apele subterane, care constituie

principala sursă de alimentare cu apă a aşezărilor omeneşti.

În lunca terasată a Someşului se găseşte o pânză de apă, al cărei nivel

hidrostatic este influenţat de Someş şi de precipitaţii, apa este în general nepotabilă

din cauza durităţii şi a substanţelor organice.

Apa potabilă se găseşte în panzele freatice din zona conurilor de dejecţie şi

apa izvoarelor, care alimentează aşezările omeneşti fie prin săpare de puturi, fie prin

captarea izvoarelor cu debit constant.

O importanţă mare o au izvoarele minerale din localitatea Bizuşa, care se

ivesc în cursul inferior al văii Luminişului, înainte de confluenţa cu pârâul Groazei, în

jurul cărora s-a amenajat staţiunea balneară. Apa care are valoare terapeutică mare şi

este indicată în toate afecţiunile cronice ale aparatului locomotor, reumatism cronic,

poliartrite, spondiloze, artoze, în afecţiuni ginecologice, dermatologice şi

neuropsihiatrie sub forma de băi calde. În cura internă este indicate în afecţiunile

biliare în special în cele litiazice, în afecţiunile renale şi în colite.

Comuna Letca, jus. Sălaj

Reţeaua  hidrografică  este  bogată  fiind  tributară  Someşului.  În  arealul

aferent comunei Letca predomină reţeaua râurilor cu debite temporare sau



semipermanente.  Densitatea  mare  reţelei  hidrografice  a  dus  la fragmentarea

reliefului şi formarea văilor, pe terasele cărora s-au dezvoltat satele. Deşi debitele de

apă nu sunt permanente, există pânze freatice uşor exploatabile  în  podurile

teraselor,  fapt  care  a  permis  exploatarea  lor  sub forma captărilor la fântâni.

Reţeaua  apelor  cu  debite  permanente  este  reprezentată  prin:  pârâul

Purcăreţul - cel  mai  important  afluent  al  Someşului  în  acest  areal,  el străbate

comuna  Letca;  şi  pârâul  Lemniu,  care  se  varsă  deasemenea  în Someş.

Comuna Lozna, jus. Sălaj

Reţeaua  hidrografică  este  variată,  cu  pânze  freatice bogate,  izvoare,

numeroase  pârâie  cu  apă  permanentă  sau  temporară,  care  se  varsă  în Someş.

Cursul principal de apă este Someşul, care  în acest sector curge subsecvent  (în

direcţia  stratelor).  Datorită  unei  pante medii  reduse  de  5 m/km, prezintă

numeroase meandre, o luncă bine dezvoltată, iar temporar, unele sectoare sunt

înmlăstinite (ex. Lozna).

În  1970 - anul marilor  inundaţii - terenurile  joase  din  localităţile

Lozna, Preluci şi Cormeniş au fost inundate de apele Someşului şi Loznei.

Râurile care străbat comuna sunt afluenţi ai Someşului şi au debite de apă

permanente, cantonate pe văile: Cormeniş cu afluentul său Cetanul, Leşului şi Loznei

cu afluentul Loznişoara. Dintre acestea,  râul Lozna este cel mai important, el străbate

localitatea Lozna unde şi confluează cu Someşului.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Hidrografic, zona se încadrează în bazinul râului Someş. Satul este aşezat la

confluenţa a trei râuleţe, care vin dinspre Gostila, Fălcuşa şi Baba. Aceste văi se

unesc în mijlocul satului şi formează un loc plat, o adevărată poiană, înconjurată din

toate părţile de dealuri line şi păduri verzi de fag şi stejar.



Cursul principal de apă este Pârâul Poiana, afluent de dreapta al Someşului şi

care, la rândul lui primeşte doi afluenţi de stânga: Gostila şi Fălcuşa şi un afluent de

dreapta Valea Măgurii - cu debit de apă semipermanent.

Reţeaua  de  râuri  este  convergentă  spre Culoarul  Someşului. Direcţia  de

scurgere este N-S pentru afluenţii de dreapta şi de S-N pentru afluenţii de stânga.

Densitatea reţelei este de circa 0,8 km/km2. Acestea au o scurgere torenţială, de la

secare până la zeci de m3/s în perioada ploilor abundente şi a  topirii zăpezii. Regimul

de alimentare a  râurilor este pluvial  (din ploi), nival (zăpadă) şi mai puţin din ape

subterane (izvoare).

Caracteristicile hidrologice  specifice Podişului Someşan  sunt dominate de

regimul  hidrologic  pericarpatic  transilvan,  caracterizat  prin  ape  mari  de

primăvară, cu frecventă aproape anuală (85-90%) şi cu viituri de vară. În anii

secetoşi, unele văi  (ex. Valea Măgurii) pot seca, alteori, în perioada ploilor

abundente  şi  a  topirii  zăpezii,  acestea  au  o  scurgere  torenţială  ce  poate atinge

valori de mai mulţi   mc/s  (în perioada ploilor abundente  şi a  topirii zăpezii).

Pe  teritoriul comunei Poiana Blenchii se găsesc  izvoare naturale cu debite de

apă  constante,  foarte  bine  valorificate  în  activităţile  antropice  (casnice sau

agricole). Se poate aprecia că, din punct de vedere calitativ, ponderea cea  mai  mare

a  Someşului  şi  celor  zece  afluenţi  au  prezentat  o  stare ecologică bună şi foarte

bună.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Reţeaua  hidrografică  este variată, cu pânze freatice bogate, izvoare,

numeroase  pâraie  care se  varsă  direct  în  Someş.  Cele mai  importante  pârâie

sunt: Valea  Simisna,  care  limitează teritoriul comunei  la est şi Valea Iepii, care

traversează satul Rus, prin centru pe cursul ei superior aflându-se satul Fântânele–

Rus. Această regiune este  fragmentată  într-o serie de  interfluvii de  reţeaua

hidrografică locală,  tributară  Someşului.  Văile  care  străbat  arealul  comunei  Rus



au debite de apă semipermanente sau  temporare; numai Valea  Iepei, parţial Valea

Pociului şi Şimişna au debite de apă permanente.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Din punct de vedere hidrografic, comuna Şimişna aparţine bazinului de

recepţie al Someşului, râu ce curge la cca. 2 km de hotarul comunei, în partea de

nord. Reţeaua hidrografică permanentă şi temporară aferentă comunei Şimişna este

tributară Someşului.

Pe cuprinsul satului nu curg râuri semnificative, singurul curs de apa

important fiind Valea Şimişnei, cu un debit fluctuant (efect al reţelei hidrografice cu

scurgere temporara). În arealul satului se găsesc numeroase pârâiaşe şi izvoare

(localizate în ravene), din care: unele au debit de apa în tot cursul anului; iar altele pot

seca în verile mai secetoase. Dintre cele mai importante pârâiaşe şi ravene, amintim

văile: pârâului Merilor, Lupoiţii, Targului, Pârloagelor, Ciochii, Crastii etc., care se

varsă toate în Valea Şimişnii. Numai Valea Mănăstirii are apa permanentă în sectorul

mijlociu şi inferior. Împreuna cu numeroasele izvoare şi fântâni cu apă potabilă,

acestea satisfac nevoile locuitorilor pe tot parcursul anului.

Comuna Surduc, jud. Sălaj

După caracterele genetice, apele de pe teritoriul comunei Surduc se

încadrează în trei mari categorii: ape curgătoare cu curs permanent sau temporar care

formează reţeaua hidrografică, apele stătătoare (lacurile) şi stratele acvifere, cantonate

în orizonturile cu pietrişuri şi nisipuri situate la diferite adâncimi formând apele

freatice care în numeroase locuri apar sub formă de izvoare.

Reţeaua hidrografică care drenează suprafaţa comunei Surduc este relativ

tânără ca vârstă. Ea este reprezentată de râul Someş, râu alohton de importanţă

naţională, colectorul principal al tuturor apelor de suprafaţă din comuna Surduc şi o



serie de afluenţi mai mărunţi care se integrează sistemului hidrografic Someş, cum ar

fi: Almaşul, Brâglezul, Solona, V. Hraii. Densitatea medie a reţelei hidrografice

(luând în calcul şi lungimea văilor cu caracter temporar) este de 0,39 km/ km2 .

Someşul propriu-zis este considerat de la Dej, după unirea Someşului Mare cu

Someşul Mic. El traversează spre nord-vest Podişul Someşan, primind în mod

aproape simetric afluenţi, atât din Dealurile Clujului şi Gîrboului, cât şi din Dealurile

Ciceului. Someşul traversează comuna prin partea sa de nord-nord vest, intrând

dinspre Cliţ-Ciocmani şi iese din comună în sectorul Turbuţa-Var. Între Surduc şi

Jibou el parcurge o zonă de probabilă subsidenţă locală primind un mănunchi de

afluenţi care converg spre centru zonei: Valea Hraii, P. Solonii. P. Gîrboului

(Brîglezului), P. Almaşului, P. Agrij şi Sărata (ultimele două pe teritoriul oraşului

Jibou).

Valea Gîrboului se formează prin confluenţa dintre Văile Cernucului şi a Călăcii

la Gîrbou, după ce acestea, în prealabil, colectează apele tuturor organismelor

torenţiale sau pâraielor de pe interfluviile care le separă. Obârşie este considerat locul

de naştere al pârâului Călacea, loc aflat sub Dealul Măgura. Lungimea totală este de

18 km, vărsarea aflându-se în Someş, în aval de localitatea Surduc.

În dreptul satului Turbuţa se varsă în Someş unui din afluenţii importanţi ai

Someşului şi anume Almaşul ce are o suprafaţă bazinală de 810 km 2 şi o lungime de

65,4 km. Almaşul are izvoarele situate pe versantul vestic al Meseşului, în apropierea

Huedinului. Unul dintre afluenţii Almaşului din zona de izvoare - Dorogna - prin

eroziune regresivă ameninţă cu captarea Crişului Repede, fapt ce nu este improbabil,

deoarece el drenează deja o parte din apele subterane ale Depresiunii Huedin. În acest

sens se aduce ca argument compoziţia chimică a apei, puternic sulfatată, din zona de

izvoare a Almaşului, fenomen propriu apelor subterane din Bazinul Huedin. Are o

albie îngustă, dar adâncă, ceea ce ne indică o eroziune liniară destul de accentuată,

stimulată de subsidenţa de la Jibou, dar şi de exploatările masive de produse de

balastieră din zona Tihău - Turbuţa.



Valea Solonii unită cu Valea Cristolţelului îşi are obârşia în compartimentul

central al Dealurilor Şimioşna-Gîrbou. Confluenţa lor are loc între satele Solona şi

Surduc în locul numit “Între vii”. Vărsarea se produce pe teritoriul satului Surduc în

râul Someş.

Valea Hraii îşi are originea în izvoarele de la baza “conglomeratelor de Hida”

din Dealul Pietrosul (607m). După un parcurs de circa 8 km prin păduri şi poieni, plin

de pitoresc, în care primeşte mici pâraie cu caracter torenţial (Pârâul Marcului etc.) cu

numeroase abriuri săpate în gresii, deosebit de spectaculoase.

Pe suprafaţa comunei, debitele record se formează din topirea zăpezilor

asociate cu ploi. Este destul de dificil să stabilim limita între viiturile provenite numai

din ploi, având în vedere că topirea zăpezilor în unii ani durează până mai târziu.

Debite crescute se înregistrează, de obicei, primăvara şi uneori, vara, datorită

averselor torenţiale. Volumul maxim al scurgerii se înregistrează în mod obişnuit în

luna martie, cu un procent variind între 15-20 % din totalul scurgerii anuale, în mod

obişnuit debitul maxim fiind de cca 160 m3/sec. Viiturile de mari proporţii din anii

1888, 1932, 1936, 1970, 1980 s-au înregistrat în lunile de primăvară. O altă viitură de

mari proporţii s-a produs în anul 1975, dar în luna iulie.

Scurgerile şi debitele minime se înregistrează toamna, mai concret în luna

septembrie (0,3-2,8 % din totalul scurgerii anuale), când alimentarea este aproape

exlusiv subterană. Dinamica volumului minim lunar scoate în evidenţă o creştere din

ianuarie până în martie, după care urmează scăderi până în septembrie când, de

regulă, începe din nou să crească. Între scurgerile sezoniere predomină scurgerea de

primăvară cu o pondere procentuală de 39-45 %.

Lacurile sunt reprezentate de mici unităţi lacustre de origini diferite. Mai

cunoscut în zonă este complexul de lacuri “Tăul Iezer” situat pe versantul sud-estic al

interfluviului dintre Valea Hraii şi Valea Solonii, în hotarul satului Teştioara. Aici,

prin complexe procese de alunecare, tasare şi prăbuşire s-au format mai multe lacuri,

dintre care unele s-au colmatat. Cel mai mare şi mai adânc, considerat de localnici ca

“fără fund”, este cel numit pleonastic “Tăul Iezer”. Are o foarte bogată vegetaţie



lacustră, inclusiv plauri (formaţiuni plutitoare), infinite exemplare de lintiţă, toate

acestea grăbindu-i colmatarea. Aici cuibăresc numeroase exemplare de raţe sălbatice,

iar în apă se găsesc peşti. Frumuseţea peisajului ar merita mai multă atenţie ecologică

şi turistică.

În lunca Someşului, la nord-est de Surduc, într-un belciug al Someşului, a luat

naştere în anul 1970 un frumos lac numit de localnici “Balta pepinierei”. Din păcate

este într-o foarte rapidă colmatare datorită vegetaţiei lacustre luxuriante.

În cariera fostei fabrici de cărămidă situate între Surduc şi Tihău, în imediata

apropiere a DN 1H există un mic lac antropic alimentat din izvoare de terasă, utilizat

pentru pescuitul sportiv, adăpatul animalelor şi, mai nou, o distilerie de ţuică. Pe

Valea Hrăii, în anii `70 au fost amenajate două iazuri în scop piscicol, în aval de

cabana de vânătoare, din păcate abandonate în prezent şi aproape colmatate.

Apele subterane se încadrează în raionul corespunzător dealurilor. Ele au o

densitate şi o mineralizare ridicată determinată de prezenţa carbonaţilor şi sulfaţilor

de calciu. Pânza freatică variază ca adâncime în funcţie de formele de relief, de

înclinarea stratelor, de permeabilitatea lor şi anume:

 pe terase şi treimea inferioară a versanţilor între 4-5 m;

 pe treimea medie şi superioară a versanţilor la o adâncime mai mare de 5 m.

Izvoarele apar de-a lungul văilor, dar au, în general, debite reduse şi variabile

în funcţie de anotimp.

Pânza freatică este determinată cantitativ şi calitativ de apropierea

exploatărilor miniere (Surduc şi Cristolţel). Izvoare cu debite mai mari apar în

Turbuţa pe seama barei de calcare.

Comuna Vad, jud. Cluj

Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi

nu au o repartiţie spaţială şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin



afectată în prezent de consumul de îngrăşăminte din agricultură şi mai mult de

infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a apei din spaţiul rural.

Hidrografia comunei se încadrează în bazinul văii Someşului unit. Afluentul

principal, Valea Vadului izvorăşte în dreptul localităţii Calna şi curge în direcţia S- V

spre N este confluid cu V. Someşului, aval de localitatea Vad. Valea are un curs

semipermanent, debitul este scăzut de sub 0,2 mc/sec şi regim torenţial de scurgere;

în anii secetoşi seacă. Afluenţii Văii Vadului sunt neînsemnaţi atât ca debit cât şi ca

lungime (de exemplu: Valea Răcaşului). Debitul mediu multianual al Văii Someşului

în dreptul localităţii Vad este în jur de 71mc/sec punct până unde nu primeşte nici un

afluent important Someşul.

Exista şi o importantă reţea de ape subterane valorificate cu ajutorul

izvoarelor şi fântânilor. Apa  acestora este uşor bicarbonată. În zona lentilelor de sare

apa se poate folosi pentru conservarea alimentelor sau în scopuri terapeutice.

Chimic văile se încadrează în grupa apelor bicarbonate, cu mineralizare

moderată (sub 500mg/l).

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Resursele de apa dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi

nu au o repartiţie spaţiala şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin

afectată în prezent de consumul de îngraşăminte din agricultură şi mai mult de

infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a apei din spaţiul rural.

În trecut, văile de pe raza comunei Câţcău aveau un debit mult mai mare şi

puteau pune în funcţiune mori de apă, în afara lunilor de vară. Reţeaua hidrografică a

comunei este dominată de râul Someş şi pârâiele pe care acesta le colecteaza: Valea

Săliştii, Valea Hotarului, Valea Caselor, Valea Muncelului, Valea Alunisului.



SOLURILE

În formarea cuverturii de sol, roca parentală (roca mamă) are un rol aparte.

Roca partentală (cea pe care se formează solul propriu-zis) a unităţilor de relief din

regiunea Valea Someşului este slab consolidată. În funcţie de procentul materialelor

constituente, depozitele de la nord de Someş  sunt proluviale, deluvio-proluviale,

luto-nisipoase  sau argiloase, iar cele de din sud sunt predominant luto-argiloase şi

argiloase.

În  distribuţia  solurilor  un  rol  deosebit  l-au  avut:  varietatea  condiţiilor

climatice, dispunerea pe verticală a reliefului, diferenţierile locale ale rocii de

solificare, gradul de umiditate  şi activitatea antropică. Urmărirea desfăşurării

tipurilor de sol scoate în evidenţă câteva aspecte: caracterul mozaicat al distribuţiei

lor; mărimea extrem de diferită a arealelor de referinţă (<10 kmp la >2500 kmp);

desfăşurarea principalelor tipuri de soluri zonale, sub forma unor domenii largi care

se succed de la periferia regiunii spre interior.

Aceşti  factori  au  permis  individualizarea  unei  regiuni  pedogeografice

aparte, unde predominante sunt solurile zonale şi solurile neevoluate (slab formate).

Clasa solurilor zonale este reprezentată de solurile argiloiluviale şi solurile

cambice:

Solurile argiloiluviale care se remarcă prin individualizarea orizontului Bt prin

iluvionarea argilei din orizonturile superioare şi lipsa carbonaţilor. Au fertilitate bună

pentru păşuni, fâneţe, pomicultură şi mai puţin pentru cereale. Necesită fertilizare,

amendare cu calcar, iar uneori, măsuri de combatere a excesului de umiditate în

depresiuni şi pe suprafeţe orizontale.

Tipurile de sol argiloiluviale reprezentative în regiunea Valea Someşului sunt:

- Solurile brun-roşcate au areale de răspândire mai redusă. Ele se găsesc la

nord de Someş, în Podişul Boiu-Purcăreţ

- Solurile brune-podzolice sunt dominante în estul Podişul Boiu-Purcăreţ,

vestul Dealului Ciceului şi Dealurilor Clujului şi Dejului



- Solurile podzolice argiloiluviale şi soluri brune-podzolice sunt

reprezentative Dealurilor Clujului şi Dejului

- Solurile podzolice argiloiluviale pseudogleizate şi pseudogleice se

regăsesc pe areale restrânse, cu exces de umiditate, ele sunt dispuse de o

parte  şi de alta a văii Someşului, aproximativ  între văile  Ileanda  şi

Purcăreţul.

- Luvisolul, sau luvisolul albic sunt cunoscute ca soluri silvestre podzolice

sau podzolice argiloiluviale. Ele  sunt  răspândite  sub pădurile de

cvercinee, iar parterul vegetal este  bogat în ierburi acidofile. Luvisolurile

albice sunt soluri puternic diferenţiate textural, acide, cu compactizare

accentuată şi permeabilitate redusă.

Solurile cambice au orizont B cambic (Bv) ceea ce  le conferă o   culoare

brun-gălbuie. Ele se  formează pe depozite alcătuite din elemente uşor alterabile şi

bogate  în baze  (marne, argile,  luturi) rezultate din alterarea diferitelor roci. Sunt

specifice regiunilor colinare şi a dealurilor înalte, acoperite cu păduri de fag sau fag în

amestec cu conifere. Solurile cambice sunt prezente pe areale restrânse, şi anume,

numai pe dealurile a căror altitudine depăşeşte 700 m.

Tipurile  de sol cambic specifice regiunii sunt:

- Solurile brune  (eu-metobazice)  au  areal mai mare de  răspândite  la sud

de Someş  între valea Şimişna şi Olpret, corespunzând Dealurilor Clujului

şi Dejului

- Solurile brune acide au răspândirea cea mai mare  la nord de Someş,

acoperind cea mai mare parte a Dealurilor Ciceului, unde sunt prezente

pădurile de fag

- Solurile brune  (eu-metobazice) şi solurile brune-podzolite, sunt prezente

pe areale restrânse, corespunzînd numai dealurilor a căror înălţime

depăşeşte 700 m. Vegetaţia naturală este reprezentată de pădurile de fag,

sau fag în amestec cu conifere.



Clasa solurilor intrazonale este reprezentată de rendzine şi solurile neevoluate.

Rendzinele, datorită rocii parentale bogate  în calciu sau elemente bazice, formează

chiar şi în unele regiuni umede şi foarte umede un orizont molic slab calitativ.

Rendzinele sunt prezente pe areale restrânse de pe Dealurile Ciceului şi Podişul

Boiului, suprapunându-se peste solurile zonale brune şi brune-podzolite.

Solurilor neevoluate  le corespund: regosolurile, solurile erodate şi solul

aluvial.

- Regosolurile sunt soluri neevoluate, formate pe roci neconsolidate şi în

condiţii de mediu accentuat diferenţiate, au profil subţire şi se întâlnesc

accidental în toată regiunea.

- Solurile  erodate  sau  degradate  sunt  legate  de  eroziune  accelerată,

producerea alunecărilor de  teren  şi a  intervenţiei antropice. Solurile

degradate se găsesc în petice izolate, fiind reprezentative terenurilor

accidentate  în urma alunecărilor  sau  torenţialităţii. Sunt prezente  în

areale restrânse pe văile afluenţilor mari ai Someşului: Poiana şi Şimişna.

- Solurile aluviale sau protosolurile   sunt specifice  luncilor tuturor râurilor,

fiind influenţate în procesul de formare de frecvenţa regimul de inundare.

Sunt răspândire de-a lungul râurilor, cu precădere în cursul mijlociu

inferior al acestora.

În Culoarul Someşului,  la nivelul  luncii şi al teraselor  joase, apar solurile

aluviale şi protosoluri aluviale. Solurile aluvionare cu conţinut mediu de humificare şi

oferă condiţii deosebite culturii plantelor. Fiind uşor de lucrat, fertilizat şi irigat,

terenurile din lunca văii Someşului dau importante producţii de cereale şi plante

furajere.

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Teritoriul  administrativ  al  comunei  dispune  de  zăcăminte  însemnate.  Se

exploatează:



 Alabastru (Ciocmani)

 Caolin (Cliţ)

 Calcar şi argilă (Băbeni)

Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

În comuna Gâlgău, cea mai mare  răspândire o au solurile brune podzolite

specifice  dealurilor.  Acestea  s-au  format  pe  gresii,  marne,  nisipuri  şi pietrişuri,

într-un  climat cu  precipitaţii  abundente,  fiind  propice  dezvoltării pădurilor de

foioase.

Solurile aluvionare de  luncă sunt specifice albiei majore a Someşului. Cu

conţinut  ridicat  de  humus,  ele  fiind  cele  mai  fertile,  favorabile  culturilor

legumicole şi  cerealiere.  Cele  mai  întinse  suprafeţe  sunt  destinate porumbului,

suprafeţe mai mici  fiind ocupate de  culturile de ovăz, grâu  şi legume.

Regiunea se caracterizează printr-o mare complexitate de resurse naturale.

Resursele de ape minerale şi termale sunt insuficient valorificate în prezent. Cele  mai

importante  resurse  de  sol  sunt  pietrişul  şi  nisipul  care  se exploatează din albia

râului.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Varietatea condiţiilor de climă, substratul petrografic, relieful, altitudinea,

panta şi expoziţia, în strânsă legătură cu covorul vegetal au creat o varietate de tipuri

de sol:

a) Cele mai răspândite sunt solurile brune podzolite şi uneori pseudogleizate,

care s-au format sub influenţa unui climat cu precipitaţii abudente şi cu  o circulaţie

deficitată a apei în sol,  iar temperatură medie de 80C a fost propice dezvoltării

pădurilor de foioase. Aceste soluri sunt specifice dealurilor mai înalte din bazinul

Someşului.



b) Solurile brun roşcate au un areal foarte mare  răspândire, acoperind practic

toată zona. Ele s-au format în codiţiile unui climat relativ umed de sub pădurile de

stejar: sunt folosite pentru cultivarea cerealelor (grâu, porumb) şi a plantelor

industriale. Fertilitatea acestui sol este destul de slabă.

c) Solurile de luncă  sunt reprezentate prin soluri aluvionale, cu diferite grade

de humificare. Ele apar sub forma unor fâşii de-a lungul văii Someşului. Datorită

conţinutului ridicat de humus şi al gradului înalt de fertilitate sunt favorabile

culturilor agricole şi culturii legumelor.

d) Solurile erodate de gradele III şi IV (regosolurile sau protosolurile) se

reprezintă sub formă de petice izolate. Ele sunt legate de eroziune, fragmentarea

reliefului şi de prezenţa argilei, marnei şi nisipurilor.

Caracteristica zonei este dată de Stratele de Bizuşa - constituite din marne

cenuşii-albicioase, slab bituminoase. Ele au cantonat izvoarele minerale cu compoziţii

mineralogice complexe, în jurul cărora s-a amenajat staţiunea balneară Bizuşa.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Cea mai mare  răspândire o au solurile brune  roscate de pădure specifice

dealurilor cu înălţimi de sub 500 m şi mai puţin a solurilor podzolite specifice

dealurilor cu înălţimi mai mari. Acestea s-au format pe gresii, marne, nisipuri şi

pietrisuri, într-un climat cu precipitaţii abundente, fiind propice dezvoltării pădurilor

de foioase.

Solurile  brune  acide  au  răspândirea  cea  mai  mare  la  nord  de  Someş,

acoperind  întreg  arealul  comunei Letca - unde  sunt  prezente  pădurile  de fag.

Solurile aluvionare de  luncă sunt specifice albiei majore a Someşului,  fiind

influenţate  de  regimul  de  inundare.  Solurile  cu  conţinut  ridicat  de  humus sunt

cele mai  fertile,  fiind  favorabile  culturilor  legumicole  şi  cerealiere,  iar solurile



nisipoase  (improprii  agriculturii  fără  amendamente  funciare) constituie sursa

principală de materie primă a comunei. Fiind uşor de lucrat, fertilizat  şi  irigat,

terenurile  din  luncile  văilor,  în  special  a  Someşului  şi  a Purcăreţului, dau

importante producţii de cereale şi plante furajere.

Cele  mai  importante  resurse  de  sol  sunt  pietrişul  şi  nisipul  care  se

exploatează din albia râurilor. Materiile prime precum calcarul şi agregatele de râu, se

exploatează la Cuciulat.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Cea mai mare răspândire o au solurile brun roşcate specifice dealurilor mai

joase,  sub  500  m.  Acestea  s-au  format  într-un  climat  cu  precipitaţii abundente,

fiind propice dezvoltării pădurilor de foioase. Solurile aluvionare de  luncă sunt

specifice albiei majore a  râurilor,  fiind  influenţate de  regimul de  inundare. Ele sunt

fertile datorită gradului mai ridicat de humus, oferind condiţii deosebite pentru

cultura plantelor. Fiind uşor de  lucrat,  fertilizat  şi irigat,  terenurile  din  lunca  văii

Someşului  şi  a  Loznei  dau  importante producţii de cereale şi plante furajere. În

arealele înmlăştinite sunt prezente solurile  gleice  şi  pseudogleice,  care  s-au  format

în  condiţiile  apei  freatice situate  la adâncime  redusă,  iar  humificarea  lor  este

slabă.  Nu  sunt productive.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Principalele tipuri de soluri din comuna Poiana Blenchii sunt:

 Soluri  brune-podzolice  dominante  în  arealul  Dealul  Măgurii,

Pleşei  şi Dumbrăvii, cu altitudini de peste 400-450 m.

 Soluri  podzolice  argiloiluviale  şi  soluri  brune-podzolice

reprezentative Dealului Mărului cu altitudini de 350 m.



 Soluri degradate care se găsesc în petice izolate pe versanţii foarte

înclinaţi unde eroziunea puternică a decopertat pătura de sol, alocuri

până  la  roca mamă. (de exemplu, Târsa, Preluci)

 Solurile  aluviale  sau  protosolurile,  răspândire  de-a  lungul  râurilor,

cu precădere  în cursul mijlociu şi  inferior al acestora  (ex. Pârâul

Poiana,  râul Gostila cu afluentul Fălcuşa  şi Valea Măgurii).

Comuna Rus, jud. Sălaj

Cea mai mare răspândire o au solurile brune podzolite specifice dealurilor.

Acestea s-au format pe gresii, marne, nisipuri şi pietrişuri, într-un climat cu

precipitaţii abundente,  fiind propice dezvoltării pădurilor de  foioase Solurile

aluvionare de  luncă sunt specifice albiei majore a Someşului. Cu conţinut ridicat  de

humus,  ele  sunt  cele  mai  fertile,  fiind  favorabile  culturilor legumicole  şi

cerealiere.  Cele  mai  întinse  suprafeţe  sunt  destinate porumbului,  suprafeţe mai

mici  fiind ocupate de  culturile de ovăz, grâu  şi legume.

Regiunea se caracterizează printr-o mare complexitate de resurse naturale.

Resursele  de  subsol  conţin  rezerve  de  gaze  naturale  în  areale depresionare.

Resursele  de  ape  minerale  şi  termale  sunt  insuficient valorificate  în prezent. Cele

mai  importante  resurse de sol sunt pietrişul şi nisipul care se exploatează din albia

râului.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

În arealul deluros al dealurilor Clujului şi Dejului solurile brune-podzolice

sunt dominante. Acestora li se alătură şi solurile podzolice argiloiluviale şi solurile

brune-podzolice fiind prezente pe areale restrânse, numai acolo unde altitudinile

reliefului depăşesc 600 m.



Solurile aluviale sau protosolurile sunt specifice luncilor tuturor râurilor, fiind

influenţate în procesul de formare de frecventă regimului de inundare. Sunt răspândite

de-a lungul râurilor, cu precădere în cursul mijlociu şi inferior al acestora.

În comuna Şimişna, solurile aluviale mediu humificate şi care oferă condiţii

deosebit de prielnice culturii plantelor se găsesc în luncile râurilor. Fiind uşor de

lucrat, fertilizat şi irigat, terenurile din lunca văilor sau cele mai bune şi mari

producţii de cereale şi plante furajere. Având în vedere mărimea bazinului hidrografic

şi faptul că majoritatea versanţilor sunt despăduriţi, lunca văii Şimişna este adesea

inundată. Fenomenul eroziunii fluviale se manifestă cu putere, multe terenuri agricole

fertile odinioară, se transformă în întinderi de nisip şi pietriş neproductiv în cazul

inundaţiilor sau a viiturilor.

În comuna Şimişna, solurile erodate sau degradate sunt legate de eroziune

accelerată, producerea alunecărilor de teren şi a intervenţiei antropice. Solurile

degradate se găsesc în petice izolate, fiind reprezentative terenurilor accidentate în

urma alunecărilor sau torenţialităţii, fiind prezente în areale restrânse pe văile

afluenţilor Şimişnei.

Comuna Zalha, jud. Salaj

Analiza agrochimică a solului indică o concetranţie destul de slabă de potasiu,

o bună concentraţie în fosfor şi un conţinut sărac în substanţe nutritive. Reacţia

chimică a solului este puternic acidă, astfel că îi vegetaţia este caracteristică solurilor

acide.

Tipurile de sol des întâlnite sunt: tipul argilos şi solul brun de pădure. Aceste

caracteristici ale solului sunt proprii atât terenurilor cu păşuni şi fâneţe naturale cât şi

celor  arabile.

Comuna Surduc, jud. Salaj



Condiţiile de relief (interfluvii, versanţi cu diferite înclinări, terase înalte) şi

depozitele care alcătuiesc materialul parental al acestor soluri sunt foarte variate

(nisipuri, gresii, argile, marne etc.)

Solul brun de pădure slab podzolit ce a luat naştere în condiţiile pedogenetice

amintite se caracterizează printr-un profil slab diferenţiat în orizonturi genetice, faţă

de cele brune podzolite, cu un profil mai diferenţiat. În majoritatea anului

precipitaţiile depăşesc evaporabilitatea, astfel că în sol predomină regimul hidric

transpercolativ. Numai în perioada mai uscată a anului devine posibilă predominarea

curenţilor ascendenţi ai apei în sol, asupra celor descendenţi, dar această perioadă este

scurtă.Umezeala suficientă determină dezvoltarea intensă a proceselor de alterare, de

transformare a mineralelor primare în minerale argiloase. Pe măsura debazeificării

complexului adsorbtiv, argila migrează de la suprafaţă spre adâncime şi se

diferenţiază astfel un orizont superior de acumulare reziduală a silicei şi un orizont de

acumulare a argilei aluvionate.

Solurile brune se dezvoltă, în general, pe produse scheletice rezultate din

dezagregarea şi alterarea rocilor compacte, din care cauză în profilul lor, în special în

partea inferioară se află multe fragmente scheletice colţuroase; ele au o grosime mai

mică şi un conţinut ridicat în humus. Solurile silvestre brune, precum şi cele slab

podzolite sunt accesibile culturilor de câmp (grâu şi porumb, plante industriale). Ele

necesită însă aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale, amendamente

calcaroase, în funcţie de gradul lor de podzolire.

Sub formă de petice izolate, în condiţiile oferite de un relief orizontal sau slab

înclinat se găsesc soluri podzolice argilo-iluviale, care reprezintă stadiile cele mai

înaintate de evoluţie a solurilor silvestre. Ele au luat naştere pe roci cum ar fi: gresii,

marne, depozite deluvio-proluviale. Ele se întâlnesc chiar şi în cazul unui relief mai

accidentat, sub o vegetaţie bine închegată între Bezded şi Solomon şi la Popteleac.

Pe lunci întâlnim aluviuni şi soluri aluviale la care se adaugă pe porţiuni restrânse

solurile hidromorfe.



Aluviunile şi solurile aluviale au o fertilitate sporită datorită conţinutului bogat

în substanţe nutritive, regimului hidric, texturii depozitelor şi drenajului natural.

Pentru folosirea lor în condiţii de eficienţă maximă ar impune executarea unor lucrări

de îmbunătăţiri funciare (desecări, aplicarea de amendamente calcaroase, etc.). Ele au

o extindere mai mare în lunca Văii Gârboului şi mai puţin de-a lungul afluenţilor.

Solurile hidromorfe ocupă suprafeţe extrem de restrânse între Bezded şi

Solomon, precum şi între Cernuc şi Călacea şi sunt reprezentate de soluri negre de

fâneaţă umedă, humicogleice şi a lăcoviştilor. Ele sunt utilizate predominant pentru

păşuni şi fâneţe. În condiţiile îndepărtării excesului de umiditate prin drenaje şi

desecări ar putea fi folosite şi în cultura plantelor de câmp.

Comuna Vad, jud. Cluj

România dispune de soluri de buna calitate – în special în zonele de câmpie,

însă fenomene ca eroziunea solului, seceta, balanţa negativă a apei în sol sau

gleizarea, salinizarea, acidificarea sau alcalinizarea şi compactarea afectează foarte

mult fertilitatea acestora.

Calitatea terenurilor agricole, exprimată prin notele de bonitare ale acestora,

deşi nu exprimă în totalitate cantitatea de humus din sol reflectând şi alţi factori de

mediu (în special clima) ce influenţează cultura plantelor, reprezintă un bun indicator

al solurilor cu cantităţi ridicate de humus.

Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în 5 clase de

calitate, diferenţiate după nota de medie de bonitare (clasa I: 81-100 puncte până la

clasa a V-a: 1-20 puncte).

Solurile predominante pe teritoriul comunei Vad sunt cele podzolice,

potenţialul lor productiv este scăzut, fiind soluri cu fertilitate naturală scăzută.

Subsolul are însă resurse considerabile: predomină marne, argile, gresii, conglomerate

care fac din Vad o comuna importantă cu un considerabil potenţial din acest punct de

vedere.



Pe teritoriul comunei Vad se găsesc izvoare sărate.

Comuna Câțcău, jud. Cluj

România dispune de soluri de bună calitate în special în zonele de câmpie,

însă fenomene ca eroziunea solului, seceta, balanţa negativă a apei în sol sau

gleizarea, salinizarea, acidifierea sau alcalinizarea şi compactarea, afectează foarte

mult fertilitatea acestora. Calitatea terenurilor agricole, exprimată prin notele de

bonitare ale acestora, deşi nu exprimă în totalitate cantitatea de humus din sol,

reflectând şi alţi factori de mediu (în special clima) ce înfluenţează cultura plantelor,

reprezintă un bun indicator al solurilor cu cantităţi ridicate de humus. Din acest punct

de vedere, terenurile agricole se grupeaza în 5 clase de calitate, diferenţiate dupa nota

de medic de bonitare (clasa I - 81-100 puncte, pana la clasa a V-a -1-20 puncte).

Se remarcă faptul ca, în cazul terenurilor arabile, care ocupă 63-34% din

suprafaţa cartata, cele mai multe terenuri se grupează în domeniul claselor de calitate

a I-a si a I-a.

Practic în clasa I de calitate la arabil intră doar 8,77% din totalul terenurilor

agricole, restul claselor prezentând diferite restricţii. În cazul păşunilor şi al fâneţelor,

majoritare sunt clasele III-V, clasele II-IV, iar al livezilor, clasele III-V. Majoritatea

terenurilor agricole cu note mari de bonitare se află în Câmpia Română (într-o arie

relativ compactă, ce are ca loc central Bucureştiul) şi în Câmpia de Vest. Caracterul

frământat al reliefului comunei Cîţcău şi predominarea solurilor nisipoase podzolice,

brun roşcat de pădure şi argilo-aluvionare, impune o anumită organizare a hotarelor,

suprafeţe variabile fiind destinate păşunilor, fâneţelor, pădurilor, plantaţiilor şi

culturilor cerealiere. Zona deluroasă, prin predominarea sub aspect geologic a

marnelor, argilelor, gresiilor şi conglomeratelor, se caracterizează din punct de vedere

pedologic printr-o slabă şi foarte slabă productivitată.



VEGETAŢIA

Situată în nord-vestul României, regiunea Valea Someşului aparţine Jugului

Intracarpatic, care face legătura între Carpaţii Occidentali şi Carpaţii Orientali. Acest

areal care aparţine judeţului Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi sub denumirea

de Ţara Silvaniei adică Ţara Pădurilor.

Plantele şi animalele care alcătuiesc bogăţia biodiversităţii locale aparţin

elementelor europene de floră şi faună care s-au aclimatizat după retragerea calotei

glaciare, acum 10000 de ani.

Această zonă se încadrează în regiunea de vegetaţie euro-siberiană, provincia

est-carpatică, fiind alcătuită predominant din elemente euro-siberiene; elemente

dacice - fapt pentru  care Traian Săvalescu o  consideră aparţinând „provinciei

floristice Dacia”; elemente europene şi în proporţie mai mică elemente

mediteraneene.

Diversitatea vegetaţiei naturale este dată de întinsele suprafeţe cu păduri de

foioase, păşuni, fâneţe naturale, vegetaţie de luncă, precum şi plantaţii de conifere.

Fondul forestier ocupă o suprafaţă de peste 25% din judeţ, ceea ce îl

încadrează în grupa medie a împăduririlor pe ţară.

Etajarea vegetaţiei este rezultatul condiţiilor climatice, edafice (de sol), a

reliefului - prin  expunerea versanţilor (spre sud sau nord). Vegetaţia regiunii Valea

Someşului se încadrează altitudinal - etajului pădurilor de foioase, cu următoarele

subetaje şi specii:

Subetajul pădurilor colinare de fag şi carpen sau carpino-făgete (Fagus

silvatica, F.typica, F.moesica) care s-au dezvoltat pe soluri mai sărace în humus - pe

înălţimile ce depăşesc 550-600 m.

Subetajul de gorun şi gorun cu carpen  (Quercus petraea, Q. dalechampi, Q.

policarpa  schur,  Sp.  Carpinetum)  întâlnite  pe  versanţii  însoriţi  şi  cu altitudini de

până  la 500 m. Tot acestui subetaj  îi aparţin şi pădurile de şleau cu gorun şi specii de

amestec (carpen - carpinus, tei - Tilia cordata, T.tomentosa, frasin, arţar).



La contactul văii Someşului cu poalele dealurilor,  la altitudini mai  joase de

300 m (sau uşor peste), unde condiţiile climatice sunt mai blânde, se pot întâlni specii

specifice etajului pădurilor de câmpie, precum: păduri de gorun, cer sau gârniţă.

Pajiştile colinare secundare sunt acoperite cu  iarba vântului şi păiuş roşu

(Festuca agrostietum, Festuca sulcata, Festuca pseudovina).

Pe versanţii umbriţi şi cu expunere nordică unde se produc inversiuni de

temperatură, se întâlnesc şi specii de conifere în amestec cu foioase (fagul şi

carpenul).

În compoziţia forestieră se constată predominarea fagului cu 49%, urmat de

cvercinee 26%, carpen 13% şi răşinoase 11%, 1% aparţinând altor specii.

Etajul pădurilor de foioase au clasă de productivitate mijlocie, astfel că, pe

alocuri, vegetaţia naturală a fost înlăturată, terenurile fiind luate în folosinţă agricolă.

Vegetaţia arbustivă este reprezentată de specii de  lemn câinesc, corn, păducel,

sânger, merişor, porumbar, iar fâneţele de luncă cu ierburi mezofile ocupă  terenurile

mai uscate din  albia majoră  a  Someşului Mare.

Vegetaţia  higrofilă  se  întâlneşte pe  terenuri mai  umede,  iar  ca  arbuşti

predomină  porumbarul, lemnul râios, cornul şi  măceşul, astfel încât întreaga luncă

are un aspect tipic de silvostepă caracteristice regiunilor însorite de deal.

Pădurile de luncă care ocupă spaţiile joase din apropierea văii Someşului, cu

bogate rezerve de apă. Esenţele lemnoase mai importante salcia şi plopul, cărora li se

alătură răchita. Dintre plantele hidrofile predomină speciile de rogoz, laptele câinelui

şi stânjenelul de baltă.

Pădurile arealului someşan sunt  considerate adevărate zone de recoltare a

ciupercilor din flora locală, oferind totodată un sortiment bogat de fructe de pădure şi

plante medicinale, care pot fi recoltate din luna mai până în octombrie.



Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Fondul  silvic  al  teritoriului  administrativ  este  amplasat  pe  un  teren  cu

configuraţie variată, începând de la pante line până la cele mai abrupte pe un teren

frământat. Pădurile se află la o altitudine curpinsă între 300 şi 400 m.

Condiţiile  naturale  din  zonă  oferă  un  cadru  optim  pentru  dezvoltarea

activităţilor de vânătoare şi pescuit.

Fertilitatea  păşunilor  şi  colinelor,  vegetaţia  variată  a  zonelor  deluroase

formează un mediu prielnic pentru majoritatea speciilor de vânat.

În comuna Băbeni se află una din cele două rezervaţii naturale de  interes

naţional a României: „Stanii Cliţului” de tip peisagistic, cu o suprafaţă de 16  ha

Stanii Cliţului  se  înfăţisează  ca  un  perete  stâncos,  cu  pante  de  60 – 70 grade,

care se ridică de la limita terasei de pe malul stâng al Someşului, pe o diferenţă de

nivel de 140 – 150 m.

Din punct de vedere geologic se constituie din gresii cuarţoase dispuse  în

bancuri, recunoscute sub numele de gresii de Cliţ.

Stanii Cliţului constituie suportul pentru o vegetaţie interesantă, cu prezenţa

speciei Calluna Vulgaris (L) Hull sau iarba neagră, care este prezentă la o altitudine

neobişnuit  de joasă,  precum  şi  într-o  asociaţie  necunoscută  în covorul vegetal al

României (Cytiso – Callunetum)

Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Diversitatea  vegetaţiei  este  dată  de  suprafeţele  întinse  cu  pădure  de

foioase, păşuni,  fâneţe naturale, vegetaţie de  luncă, precum şi plantaţii de conifere.

Speciile de arbori des  întâlnite sunt: stejarul, gorunul, cerul,  teiul,  frasinul,

ulmul, paltinul,  jugastrul. Sub etajul de arbori principali se află subarborele mai slab

reprezentat, format din lemn câinesc, corn, păducel, sânger, alun, măcel,  porumbar.

În  poiene  şi  la  adăpostul  arboretului  cresc plante  cu  şi fără  flori,  caracteristice



locului.  În  zona  de  luncă,  pe  terase  şi  regiunile colinare, pe păşuni şi fâneţe se

întâlnesc asociaţii vegetale de păiuş, iarba câmpului, trifoi alb şi rosu, lucernă,

ghizdei, floarea cucului, lumânărică etc.

În flora spontană de pe raza comunei Gâlgău se găseşte o mare varietate a

plantelor  medicinale,  fructe  de  pădure  şi  diverse  soiuri  de  ciuperci comestibile,

care pot fi recoltate din luna mai până în octombrie.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Această zonă se încadrează în regiunea de vegetaţie euro-siberiană, provincia

est-carpatică, fiind alcătuită predominant din elemente euro-siberiene; elemente

dacice - fapt pentru care Traian Săvalescu o consideră aparţinând „provinciei

floristice Dacia”; elemente europene şi în proporţie mai mică elemente

mediteraneene.

Diversitatea vegetaţiei naturale este dată de condiţiile naturale optime

dezvoltării întinselor suprafeţe cu păduri de foioase, păşuni, fâneţe naturale, vegetaţie

de luncă, precum şi plantaţii de conifere.

Flora comnunei Ileanda aparţine provinciei Daco-ilirice, fiind caracterizată

prin ponderea mare a elementelor central-europene.

Elementele floristice principale ale pădurii de foioase dezvoltate pe  teritoriul

comunei sunt: făgetele pe înălţimile de 500-600m cu solurile brune de pădure sau

brune-podzolite; apoi făgete în asociaţie cu carpen şi gorun; urmate de gorunete cu

fag, cărpinete cu fag, gorunete, cărpinete cu plop, plopiş, specifice dealurilor mai

puţin înalte.

Predomină fagul (49%) atât ca întindere în suprafaţă cât şi ca masă lemnoasă,

urmat de cvercinee (26%), carpen (13%), şi mai puţin răşinoase (1%) sau alte specii

11%.



Particularitatea comunei Ileanda este dată de prezenţa pădurii de castan

comestibil de pe teritoriul satului Negreni, care a găsit aici condiţiile prielnice de

dezvoltare datorită unui climat de adăpost.

Sub etajul arborilor principali se dezvoltă etajul subarborilor reprezentat prin

speciile de lemn câinesc, corn, păducel, sânger, merişor, porumbar. În poieni şi în

luminişuri, la adăpostul arborilor, cresc o serie de plante cu sau fără flori specifice

condiţiilor locale.

În lunca Someşului, dar şi a afluenţilor săi, specifice speciilor lemnoase sunt

salcia şi plopul. Din flora ierboasă predomină plantele hidrofile: specii de rogoz,

laptele câinelui, stânjenelul de baltă, răchitele.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Diversitatea  vegetaţiei  este  dată  de  arealul  vast  a  pădurilor  de  foioase,

păşunilor,  fâneţelor  naturale,  vegetaţiei  de  luncă,  dar  şi  a  plantaţiilor  de

conifere.

Diversitatea floristică este dată de suprafeţe întinse cu păşuni naturale (658

ha) şi de arealele forestiere, exemplu fiind Pădurea Topliţa cu specii de fag (Fagus

silvatica, F.typica, F.moesica).

Speciile  des  întâlnite  în  etajul  arborilor  sunt:  stejarul,  gorunul,  cerul,

teiul, frăsinul, ulmul, paltinul şi  jugastul. Etajul subarborilor este format din:  lemn

câinesc,  corn,  păducel,  sânger,  alun, măces  şi  porumbar.  În  poiene  şi  la

adăpostul arboretului  cresc  plante  cu  şi  fără  flori,  caracteristice  locului.  În zona

de  luncă,  pe  terasele  şi  regiunile  colinare,  pe  păşuni  şi  fâneţe  se întâlnesc

asociaţii  vegetale  de  păiuş,  iarba  câmpului,  trifoi  alb  şi  roşu, lucernă,  ghizdei,

floarea  cucului,  lumânărică  etc. O  bogăţie  însemnată  a pădurilor aparţinătoare

comunei o reprezintă varietatea ciupercilor.



Comuna Lozna, jud. Sălaj

Diversitatea vegetaţiei este dată de areale vaste ale pădurilor de  foioase,

păşunilor,  fâneţelor  naturale,  vegetaţiei  de  luncă,  dar  şi  a  plantaţiilor  de

conifere.

Speciile  des  întâlnite  în  etajul  arborilor  sunt:  stejarul,  gorunul,  cerul,

teiul, frăsinul, ulmul, paltinul şi jugastul. Etajul subarborilor este format din: lemn

câinesc,  corn,  păducel,  sânger,  alun, măceş  şi  porumbar.  În  poiene  şi  la

adăpostul arboretului  cresc  plante  cu  şi  fără  flori,  caracteristice  locului.  În zona

de  luncă,  pe  terasele  şi  regiunile  colinare,  pe  păşuni şi  fâneţe  se întâlnesc

asociaţii  vegetale  de  păiuş,  iarba  câmpului,  trifoi  alb  şi  roşu, lucernă,  ghizdei,

floarea  cucului,  lumânărică,  etc. O  bogăţie  însemnată  a pădurilor aparţinătoare

comunei o reprezintă varietatea ciupercilor.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Al. Borza  încadrează zona aceasta  în  „regiunea euro-siberiană”, provincia

est-carpatică, iar Traian Săvalescu în „provincia floristică Dacia”.

Condiţiile de sol şi climă favorizează dezvoltarea unei vegetaţii interesante,

permanente.   Pădurea ocupă o suprafaţă de 2136 hectare. Tipul principal de pădure

care se dezvoltă este cel de  foioase:  fag (70%), carpen (15%), plop  (2%),  alte

foioase  (13%).  În  asociaţie  cu  pădurile  de  foioase  se întâlnesc specii termofile de

plop, gorun, stejar, mesteacăn, dar şi conifere, precum  bradul.  Pădurile  comunei

Poiana  Blenchii  sunt    considerate adevărate zone de recoltare a ciupercilor din flora

locală, oferind totodată un sortiment  bogat  de  fructe  de  pădure  şi  plante

medicinale,  care  pot  fi recoltate  din  luna  mai  până  în  octombrie.  Ciupercile  se

recoltează  în cantităţi  mari,  de  până  la  13.000  kg./an  şi  se valorifică  prin

centrul  de achiziţie din localitate.



Pomicultura  este  slab  reprezentată,  datorită  faptului  că  pomii  fructiferi

nu rezistă condiţiilor climatice ale zonei, cu excepţia soiurilor de măr ionatan şi

gustav.

Compoziţia  floristică de pe pajişti este destul de valoroasă, dar din cauza

folosirii  iraţionale,  prin  păşunare,  pajiştile  au  capacitate  scăzută  de producţie.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Diversitatea  vegetaţiei  este  dată de suprafeţele  întinse cu pădure de  foioase,

păşuni,  fâneţe naturale,  vegetaţie  de  luncă, precum şi plantaţii de conifere.

Speciile  de  arbori  des  întâlnite sunt:  stejarul,  gorunul,  cerul, teiul,

frasinul,  ulmul,  paltinul, jugastrul.  Sub  etajul  de  arbori  principali  se  află

subarborele  mai  slab reprezentat,  format din  lemn  câinesc, corn, păducel, sânger,

alun, măceş, porumbar. În poiene şi la adăpostul arboretului cresc plante cu şi fără

flori, caracteristice  locului.  În zona de  luncă, pe  terase şi  regiunile colinare, pe

păşuni  şi  fâneţe  se  întâlnesc  asociaţii  vegetale  de  păiuş,  iarba  câmpului, trifoi

alb  şi  roşu,  lucernă,  ghizdei,  floarea  cucului,  lumânărică  etc.  De asemenea, pe

raza comunei este o varietate mare de ciuperci.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Flora şi fauna sunt specifice regiunilor de deal şi luncă. Vegetaţia este

alcătuită din păduri de foioase formate din cer, stejar, fag, plop tremurator, carpen şi

ulm. Pădurea ocupa o suprafaţa aproximativă de 575 ha din teritoriul comunei.

Vegetaţia specifică arealului comunei Şimişna aparţine etajului pădurilor de

foioase, cu următoarele subetaje şi specii:

- subetajul pădurilor colinare de fag şi carpen sau carpino-făgete (Fagus

silvatica, F. Typica, F. Moesica) care s-a dezvoltat pe soluri mai sărace în

humus – pe înălţimile ce depăşesc 550-600 m.



- Subetajul de gorun şi gorun cu carpen (Quercus petraea, Q. Dalechampi,

Q. Policarpa schur, Sp. Carpinetum) pe versanţii însoriţi şi cu altitudini de

până la 500 m. Tot acestui subetaj îi aparţin şi pădurile de sleau cu gorun

şi specii de amestec (carpen – carpinus, tei – Tilia cordata, T. Tomentosam

frasin, arţar).

Pomicultura este bine reprezentată în regiune de livezile de pomi fructiferi, în

special a mărului, iar soiurile de măr ionatan şi gustav sunt reprezentative.

Comuna Zalha, jud. Sălaj

În urmă cu câteva sute de ani, aproape întreaga zonă era acoperită cu păduri de

stejar, care au fost înlocuite de-a lungul timpului cu culturi agricole şi pajişti sau

păşuni naturale ca urmare a defrişărilor masive întreprinse de locuitori.

Vegetaţia ierboasă care s-a instalat în urma distrugerii pădurilor este

reprezentată printr-o asociaţie cu Festuca rubra, Festuca pratensis, plante foarte

valoroase din punct de vedere furajer.

Podzolirea avansată este indicată de extinderea asociaţiilor ierboase Potentila

Sermontilla, Veratrum album şi Hypericum humifusum, precum şi de existenţa pe

păşuni şi pajişti a unor arbuşti fără valoare economică , dar care dăunează în acelaşi

timp vegetaţiei ierboase, speciile respective fiind Prunus spinosa şi Crataegus

monogyna.

Condiţiile de climă şi sol favorizează cultivarea porumbului, atât cel pentru

boabe cât şi cel furajer, a grâului, secarei, ovăzului şi cartofului, care contribuie în

mar parte la constituirea bazei furajere pentru animale.



Comuna Surduc, jud. Sălaj

Relieful de podiş fragmentat în forme colinare cu altitudini de 400–600 m şi

climatul cu trăsături specifice: temperaturi medii anuale de 8ºC, precipitaţii în jur de

600–700 mm anual, veri destul de călduroase (19º - 20ºC temperatura medie a lunii

iulie) şi ierni moderat de reci (-3º - 4ºC temperatura medie a lunii ianuarie), cu vânturi

dinspre NV şi V au permis dezvoltarea unei vegetaţii predominant de pădure, în care

cerul şi gârniţa ocupă un loc de seamă.

În repartiţia elementelor floristice se constată o slabă zonalitate verticală, în

sensul că suprafeţele păduroase (făgete, gorunete, stejărete şi de amestec) sunt

intercalate cu pajişti secundare şi derivate sau cu terenuri agricole. Pajiştile şi

terenurile agricole deţin o pondere însemnată ca urmare a introducerii culturilor în

poieni şi a defrişării pădurilor de către o populare străveche.

Ca urmare a reliefului, vegetaţia caracteristică este cea de dealuri şi podişuri.

Ea este eterogenă, formaţiunile vegetale întâlnite sunt felurite, de la făgete şi

gorunete, la pajişti secundare şi derivate şi chiar plantaţii de conifere.

Comuna Vad, jud. Cluj

Vegetaţia este variată şi este reprezentată preponderent de păşuni şi vegetaţie

forestieră: fag, gorun, molid, brad, mesteacăn, carpen, ulm, frasin, salcâm, precum şi

de arbuşti – cătină, porumbar, măceşi.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Vegetaţia este variată. Asociaţiile lemnoase sunt formate din pasuri compacte

fag, gorun, carpen, conifere şi alte plantaţii. Asociaţiile ierboase de pe păşuni, fănaţe

cultivate sunt formate din ierburi şi buruieni. În terenurile umede creste, pipirigul si

mătasea broaştei.



FAUNA

Fauna regiunii Valea Someşului este bogată  şi diversificată. Ea  se află în

strânsă legătură cu habitatul natural pe care îl oferă naturalitatea locurilor.

După mediul de viaţă pe  care  îl oferă pădurile de  foioase, diversitatea faunei

arealului someşan este dată de specii valoroase, precum:

- Odonatele şi  lepidopterele    reprezentate de specii de  insecte şi fluturi,

etc.

- Ihtiofauna  foarte bogată a Someşului dar şi a afluenţilor ei, este alcătuită

din mreana (sp. Barbus barbus), lipan, clean (sp. Leuciscus cephalus),

somn, scobar şi mai rar crap.

- Amfibienii  foarte bine  reprezentaţi  în peisaj, unele  categorii  au statut de

specii ocrotite, precum. broască râioasă verde, buhai de baltă cu burta

rosie, buhai de baltă cu burta galbenă.

- Reptile precum: triton cu creastă, salamandra, şarpele de casă şi şarpele de

apă.

- Păsările cu o mare varietate a speciilor, de la găiţă, mierlă, piţigoi, cuc,

ciocănitoare, la porumbel, care populează coroanele arborilor.

- Există de asemenea păsări răpitoare ca: uliul, gaia, cioara şi sarca.

- Mamiferele, cu o largă răspândire în teritoriu, oferă o variată gamă de

specii ca: veveriţa, vulpea, lupul, mistreţul, bursucul. La limita inferioară a

pădurilor se întâlnesc rozătoarele şi iepurii, iar la limita superioară, jderul,

dihorul, pârşul de stejar, cerbul, lupul şi chiar ursul şi mai  rar pisica

sălbatică şi  râsul

- Mamiferele de interes cinegetic sunt bine reprezentate prin efectivele

iepurilor, vulpilor, căprioarelor sau mistreţi, însă datorită faptului că

arealul este declarat zonă de refugiu pentru animale, vânarea lor este

interzisă prin lege.



Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Fauna este specifică zonei pădurilor de foioase: căprioare, veveriţe, mistreţ,

iepuri,  păsări  cântătoare,  jder,  peşti  în  apele  curgătoare  şi  bălţi. Mai  rar, trăiesc

urşi, cerbi şi râşi. Dintre păsări,  în comună se găsesc gaiţa, mierla, piţigoiul, cucul,

ciocănitoarea şi porumbelul. Suprafaţa pădurilor de foioase ale  comunei  acoperă

3083  ha,  aici  existând  o  bogată  faună  cinegetică compusă din mistreţi, cerbi,

ciute, urşi, iepuri, lupi etc.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Fauna este bogată în strânsă dependenţă cu varietatea reliefului, a climei şi a

vegetaţiei. În zona pădurilor de foioase animalele se pot grupa în 3 categorii:

a) Specii care depăşesc limitele pădurii: jderul, dihorul, mai rar pisica

sălbatică, căprioara şi pârşul de stejar.

b) Specii larg răspândite în toate tipurile de pădure: veveriţa, vulpea, lupul,

mistreţul, bursucul şi diferite păsări.

c) Specii larg răspândite, care trăiesc şi în afara zonei de pădure: păsări,

insecte, răzătoare, reptile, broaşte, etc.

Pădurile asigură habitatul mamiferelor, care au o largă răspândire în teritoriu,

oferind o variată gamă de specii ca: veveriţa, vulpea, lupul, mistreţul, bursucul. La

limita inferioară a pădurilor se întâlnesc rozătoarele şi iepurii, iar la limita superioară,

jderul, dihorul, pârşul de stejar, cerbul, lupul şi chiar ursul şi mai rar pisica sălbatică

şi râsul. Mamiferele de interes cinegetic sunt bine reprezentate prin efectivele

iepurilor, vulpilor, căprioarelor sau mistreţi.

Fauna luncilor este reprezentată de păsări şi rozătoare, iar fauna apelor

curgătoare prin peşti (lipan, mreana, cleanul, somnul, scobarul şi mai rar crapul).

Comuna Letca, jud. Sălaj



Fauna  este  specifică  zonei  pădurilor  de  foioase.  Dintre  mamifere  se

întâlnesc: căprioare, veveriţe, mistreţ, iepuri, jder, şi mai rar ursul, cerbul sau râsul.

Dintre păsările care populează coroanele arborilor sunt: gaiţa, mierla, piţigoiul,

cucul,  ciocănitoarea,  păsări  cântătoare,  porumbelul.  În  fauna arealelor

depresionare cultivate  sau  la  contactul cu  liziera pădurilor  îşi au habitatul fazanii

şi iepurii. Fauna piscicolă a bălţilor şi apelor curgătoare este bogată în peşte, iar pe

maluri se întâlnesc populaţii de raţe sălbatice.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Fauna  este  specifică  zonei  pădurilor  de  foioase.  Dintre  mamifere  se

întâlnesc: căprioare, veveriţe, mistreţ, iepuri, jder, şi mai rar ursul, cerbul sau râsul.

Dintre păsările care populează coroanele arborilor sunt: gaiţa, mierla, piţigoiul,

cucul,  ciocănitoarea,  păsări  cântătoare,  porumbelul.  Fauna piscicolă a bălţilor şi

apelor curgătoare este bogată în peşte.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Fauna  reprezentativă  arealului  comunei  Poiana  Blenchii  este  bogată  şi

diversificată. Ea  se află  în  strânsă  legătură  cu habitatul natural pe  care  îl oferă

naturalitatea  locurilor. După mediul de viaţă pe care  îl oferă pădurile de  foioase,

diversitatea  faunei  arealului  someşan  este  dată  de  specii valoroase,  precum:

insecte  şi  fluturi,  peşti  (mreană,  lipan,  clean,  somn, scobar  şi  mai  rar  crap),

reptile,  păsări,  mamifere.  Unele  categorii  de amfibieni au statut de specii ocrotite,

precum broască râioasă verde, buhaiul de baltă cu burta roşie, buhaiul de baltă cu

burta galbenă.



Mamiferele  de  interes cinegetic  sunt  bine  reprezentate  prin  efectivele

iepurilor, vulpilor, căprioarelor sau mistreţi,  însă datorită  faptului că arealul este

declarat zonă de refugiu pentru animale, vânarea lor este interzisă prin lege.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Fauna este specifică zonei pădurilor de foioase: căprioare, veveriţe, mistreţ,

iepuri,  păsări  cântătoare,  jder,  peşti  în  apele  curgătoare  şi  bălţi. Mai  rar, trăiesc

urşi, cerbi şi râşi. Din specia păsărilor în comună se regăsesc găiţa, mierla, piţigoiul,

cucul, ciocănitoarea şi porumbelul.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Fauna este specifică zonei pădurilor de foioase: mamiferele, cu o largă

răspândire în teritoriu, oferă o variată gamă de specii ca: veveriţa, vulpea, lupul,

mistreţul, bursucul. La limita inferioară a pădurilor se întâlnesc rozătoarele şi iepurii,

iar la limita superioară, jderul, dihorul, pârşul de stejar, cerbul, lupul şi chiar ursul şi

mai rar pisica sălbatică şi râsul. Comuna este bine cunoscută şi pentru potenţialul său

cinergetic, fiind un teritoriu de vânătoare mult îndrăgit de vânătorii sportivi.

Comuna Surduc, jud. Sălaj

În etajul forestier se întâlneşte o mare diversitate de specii animale, de la cele

evoluate (mamifere) la cele mai mici nevertebrate.

Dintre mamiferele mai mari, dintre care unele de interes cinegetic

(vânătoresc) amintim: lupul (Canis lupus), vulpea (Canis vulpes), căprioara

(Capraeolus capraeolus), viezurele (Meles meles), iepurele (Lepus europaeus).

Mamiferele rozătoare sunt reprezentate de: şoarecele gulerat (Apodsemus tauriches),

veveriţa (Sciurus vulgaris fuscuater), pârşul (Glis glis).



Lumea păsărilor este foarte variată şi reprezentată prin: piţigoi( gen Parus),

gaiţa (Garrulus glandaris), mierla (Turdus merula), privighetoarea (Luscinia

megarhyncos), ciocănitoarea (Dendrocopos major şi D. minor), grangurele (Oriolus

oriolus), uliul găinilor, eretele, cioara, corbul, coţofana etc. Dintre reptile se întîlnesc

speciile comune: şarpele orb (Anguis fragilis), şopârla de câmp (Lacerta agilis agilis),

guşterul (Lacerta viridis viridis), broaştele (Rana temporaria etc. ) etc.

Fauna acvatică este reprezentată, mai ales în valea Gârboului, prin

nevertebrate (crustacee, viermi, moluşte etc.), precum şi prin peşti de mici

dimensiuni.

Comuna Vad, jud. Cluj

Teritoriul comunei adăposteşte numeroase specii de păsări cum sunt:

potârnichea, prepeliţa, ţarca, gaiţa, piţigoii, mierla, privighetoarea, vrabia, pupăza,

ciocănitoarea. Dintre răpitoarele de noapte fac parte cucuveaua iar dintre răpitoarele

de zi, uliul.

Dintre păsările migratoare pot fi întâlnite în zonă: rândunica de casa, cucul,

barza şi graurul.

În pădurile de pe teritoriul comunei trăiesc: lupul, căpriorul, fazanul, vulpea,

bursucul, dihorul, nevăstuica, căprioara, ţapul, mistreţul, liliecii, cârtiţa, ariciul,

iepurele, veveriţa, şoarecii de câmp, popândăul şi hârciogul.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Teritoriul comunei este o zonă care adăposteşte numeroase specii de păsări,

cum sunt: potârnichea, prepeliţa, tarca, gaiţa, piţigoii, mierla, privighetoarea, vrabia,

pupăza, ciocănitoarea cea mică, ciocănitoarea cea mare. Dintre răpitoarele de noapte

găsim aici cucuveaua, iar dintre răpitoarele de zi, uliul. Dintre păsările migratoare pot

fi întâlnite în zonă: rândunica de casă, cucul, barza şi graurul. În pădurile de pe



teritoriul comunei trăiesc: vulpea, bursucul, dihorul, nevăstuica, căprioara, ţapul,

mistretul, liliecii, cârtiţa, ariciul, iepurele, veveriţa, şoarecii de câmp, popândăul şi

hârciogul. În trecut, pădurile comunei Câţcău ocupau o suprafaţă mult mai mare decât

în prezent.

RESURSE NATURALE

Prin resurse naturale se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului

înconjurător ce pot  fi  folosite  în activitatea umană. Ele se  împart în:

- Resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili;

- Resurse regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică;

- Resurse permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor

Misiunea dezvoltării durabile este de a găsi modalităţile de creştere a bogăţiei

naturale,  concomitent  cu  folosirea,  în mod prudent, a  resurselor naturale.

Resurse naturale neregenerabile exploatate în regiunea Valea Someşului sunt

reduse. Materiile prime precum calcarul şi agregatele de râu, se exploatează la:

- Calcar – Cuciulat, Glod, Răstoci

- Agregate de râu –Var, Rona, Băbeni, Cuciulat, Glod, Gâlgău, Ileanda, Rus.

Resurse naturale regenerabile sunt diversificate, dar limitate; unele materii

prime  regenerabile constituie adevărate bogăţii vitale pentru dezvoltarea economică

şi socială a societăţii omeneşti. Dintre acestea cele mai importante sunt: resursele de

apă, sol, vegetaţie etc.

Resursele de apă, de pe teritoriul judeţului Sălaj, sunt constituite din resurse

de apă de suprafaţă şi resurse de apă subterane. Acestea asigură pe lângă alimentarea

cu apă a populaţiei şi necesităţile industriale şi agricole.

Apele subterane sunt nesemificative ca sursă de apă, numai pe malul drept al

luncii Someşului, în comuna Gâlgău, s-a identificat un strat freatic acvifer cantonat în

sedimentar. Din exploatarea lui la adâncimea de 10 m se estimează că se pot obţine

debite de apă de aproximativ 2.0 l/s/foraj.



Calitatea  acviferului  freatic  al  forajelor  din  reţeaua  hidrologică  de  stat a

fost urmărită  la nivelul  judeţului de  către  Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

Pe parcursul anului 2007 au  fost monitorizate calitativ 7 foraje  din  reţeaua

hidrologică:  Jac  F1;  Tihău  F1;  Sânmihaiul  Almaşului F1A; Sărmăşag F2; Someş

Odorhei F2;  Ileanda F1; Lozna F3. Monitorizarea s-a realizat prin două campanii de

recoltare.n Valorile obţinute pentru indicatorii de calitate au  fost comparate cu

limitele  impuse prin Legea 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi

completată de Legea 311/2004.

Apele minerale sunt reprezentate de resursele de ape termominerale

valorificate  în scopuri  terapeutice. Există două  izvoare cu ape minerale sulfuroase şi

sulfatate care sunt exploatate terapeutic la Bizuşa şi Jibou.

Apele de suprafaţă sunt foarte bine reprezentate prin sistemul hidrografic

complex  al  Someşului.  Afluenţilor  acestuia  sunt  râurile  Poiana, Ileanda,

Purcăreţul, Iapa, Lozna cu afluentul său Loznişoara, Cormeniş şi Cetanului şi

pârâurile Vârtoape, Vadu, Şimişna şi Zalha. Acest ansamblu hidrografic asigură

principala sursă de apă a regiunii Valea Someşului, atât pentru folosinţele comune cât

şi pentru economie.

Resursa de sol este tot atât de importantă ca şi resursa de apă. Conform

statisticilor efectuate la nivel de judeţ o mare parte din suprafaţa judeţului are

folosinţă agricolă, pe primul loc situându-se suprafeţele arabile şi de cele cu păşuni şi

livezi.

În regiunea Valea Someşului economia este predominant agrară. Deşi

topografia  reliefului nu permite extinderea  suprafeţelor destinate culturii  cerealiere,

pe  terenurile  joase  luncii  râurilor,  dar  şi  pe  terasele dealurilor cu altitudini

reduse, se practică intens cultivarea cerealelor. Exploatarea neraţională a resursei de

sol poate duce la pierderea fertilităţii acestuia.

Resursele naturale de vegetaţie (păduri, floră) sunt bine reprezentate în arealul

studiat. Datorită acestui fapt, în anul 2007 suprafeţe mari de păduri au fost retrocedate



către vechii proprietari, a continuat modificarea şi inversarea raportului dintre

procentul suprafeţelor de pădure în regim de proprietate privat, faţă de cele de stat.

Din punct de vedere al sanogenezei mediului, starea de sănătate a pădurilor se

poate aprecia ca fiind bună, nefiind depistate cazuri de atacuri fitopatologice sau

afectări ale vegetaţiei forestiere ca urmare a stresului legat de poluare sau alte acţiuni

antropogene. Se constată un randament nesatisfăcător al acţiunilor de  împădurire a

terenurilor aflate  în diverse tipuri de degradare.

Din punct de vedere al presiunii antropice, în cursul anului 2007 nu s-au

înregistrat impacte negative semnificative asupra biodiversităţii şi ariilor naturale

protejate. Principalele activităţi cu impact negativ asupra diversităţii biologice locale

le reprezintă valorificarea neautorizată a resurselor naturale şi turismul neorganizat

sau neecologic.

II. 2.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului

Aşezat în partea de nord-est a judeţului Sălaj și în partea de nord a județului

Cluj, pe Valea Someşului, teritoriul are o amplasare geografică destul de periferică,

unele comune componente fiind chiar izolate. Lozna şi Zalha sunt cel mai greu

accesibile dintre toate comunele teritoriului.

Infrastructura rutieră a teritoriului poate fi considerată corespunzătoare din

punctul de vedere al densităţii drumurilor, dar cu multe probleme privind calitatea ei,

mai ales a drumurilor de rang inferior.

Teritoriul Valea Someşului este străbătut de drumul European E58 şi de

drumurile naţionale DN 1H şi DN 108S. Drumul european traversează trei dintre cele

12  comune (Ileanda și Gâlgău din județul Sălaj și Câțcău din județul Cluj), ceea ce

explică parţial nivelul de dezvoltare al acestor comune, iar drumurile naţionale

traversează alte două comune (Băbeni şi Letca). Cinci comune (Rus, Lozna, Poiana

Blenchii, Şimişna şi Zalha) sunt străbătute de drumuri judeţene DJ 109f, DJ 109e, DJ

110e).



Calitatea drumurilor comunale şi a uliţelor este de nivel mediu şi slab. O mare

parte a uliţelor sunt doar balastrate (nisip, pietriş) sau sunt de pământ, nu au scurgere

pentru apele pluviale şi, în consecinţă, necesită reparaţii dese. Drumurile viciale şi

cele forestiere sunt de pământ, într-o

stare avansată de degradare, unele impracticabile pe timp ploios. Există demersuri

pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. Astfel, în ultimii trei ani au fost reabilitate

mai multe părţi ale

drumurilor judeţene şi comunale:

a). reabilitarea drumului naţional DN1H pe traseul Zalău-Răstoci;

b). reabilitarea drumului judeţean pe o lungime de 2 km în comuna Poiana

Blenchii;

c). reabilitarea drumurilor comunale: pe o lungime de 4 km în comuna Zalha,

15 km în comuna Poiana Blenchii; respectiv 5 km în comuna Letca;

d). reabilitarea uliţelor: în comuna Ileanda;

e). pietruirea drumului comunal pe o lungime de 2 km în comuna Rus (în curs

de derulare); f). reabilitarea drumurilor comunale în comuna Băbeni (în curs

de derulare).

Teritoriul este străbătut de una dintre cele două linii de cale ferată care

traversează judeţul Sălaj, respectiv linia ferată principală care leagă localităţile: Dej-

Jibou-Baia Mare-Satu Mare. Dintre cele 9 comune ale microregiunii, în cinci există

staţii de oprire, fiind astfel asigurat accesul localnicilor la cale ferată (Băbeni, Gâlgău,

Ileanda, Letca, Rus). Trenurile directe circulă în direcţiile: Dej, Baia Mare, Satu

Mare, Cluj Napoca şi Bucureşti. Pe lângă transportul călătorilor, calea ferată asigură

şi transportul mărfurilor.

Volumul transportului de persoane pe calea ferată s-a redus semnificativ în

ultimul deceniu, în parte din cauza situaţiei tehnice precare a infrastructurii căii ferate

şi a legăturilor nesatisfăcătoare şi insuficiente. În ultimii ani, o pondere semnificativă

a transportului comun este asigurată de microbuze private şi autobuze. În fiecare



comună circulă microbuze şi autobuze. Cele mai frecvente rute ale acestora sunt Cluj

Napoca-Baia Mare, Zalha-Jibou, Ileanda-Zalau.

Transportul şi circulaţia persoanelor este asigurată şi de autoturisme

proprietate personală şi

căruţe proprii. În numeroase cazuri accesul între centrele de comună şi satele

aparţinătoare se face cu mijloace auto proprii sau a căruţelor trase de cai, deoarece

drumurile au o calitate slabă, iar unele sate sunt greu accesibile din cauza drumurilor

impracticabile sau inexistente.

Pe baza datelor existente, se constată că 8,66% dintre gospodăriile locale deţin

în proprietate

autoturisme, ceea ce înseamnă un indice de motorizare de un autoturism la cca. 19 de

locuitori.

Teritoriul se află între următoarele aglomerări urbane: Cluj Napoca, Gherla,

Dej la sud, Bistriţa la est, Baia Mare la nord, Jibou şi Zalău la vest.

Comuna Băbeni, județul Sălaj

Comuna Băbeni este așezată în partea de nord-est a  județului Sălaj. Comuna

este străbătută de drumul național DN 1H pe o lungime de 9 km.

Lungimea rețelei de drumuri comunale existentă pe teritoriul administrativ al

comunei este de 9 km, din care: 7 km de drum pietruit și 2 km drum nepavat, de

pământ. Lungimea rețelei de  drumuri județene  care trece pe teritoriul administrativ

al comunei este de 8 km, dintre care 7 km sunt asfaltați.

În ultimii trei ani nu s-au reabilitat drumurile comunale sau județene. În

prezent, există un proiect care vizează reabilitarea drumurilor comunale.

Comuna este străbătută de una din cele două linii de cale ferată ce trec

prin județ, respectiv linia ferată principală care leagă localitățile Dej – Jibou – Baia

Mare – Satu Mare. În comună există o gară CFR, unde trenurile opresc de 5 ori pe zi:

spre Dej (o dată pe zi), spre Jibou (de 2 ori pe zi) și spre Cluj-Napoca (o dată pe zi).



Volumul transportului de persoane pe cale ferată s-a redus semnificativ în ultimul

deceniu, datorându-se situației tehnice precare a infrastructurii căii ferate (frecventele

restricții de viteză) și legăturilor nesatisfăcătoare din orarul feroviar (neconcordanțe în

mersul trenurilor).

În ultimii ani, transportul persoanelor în comun este asigurat în bună parte de

autobuze și microbuze private. Prin comuna Băbeni trec 2 microbuze, de două ori pe

zi, spre comuna Ileanda și spre orașul Jibou.

Transportul este asigurat și de autoturisme proprietate personală și căruțe

proprii, astfel: 14,6% dintre gospodăriile locale dețin în proprietate autoturisme și

17,1% au căruțe.

Comuna Gâlgău, județul Sălaj

În comuna Gâlgău căile de comunicație sunt situate pe partea dreaptă a

cursului Someșului și au în componență: linia ferată Baia Mare – Cluj Napoca, iar

Comuna Gâlgău dispune de gară CFR, drumul național DN1C (parte a drumului

european E58), drumul județean DJ109f care face legătura spre nord-est cu localitatea

Gâlgău și mai departe cu Târgu Lăpuș.

Cinci din cele 9 sate ale comunei: Căpâlna, Gura Vlădesei, Gâlgău, Bârsau

Mare, Glod, situate pe partea dreaptă a Someșului,  sunt străbătute de drumul național

DN1C, iar spre cătunul Frâncenii de Piatră accesul se face din satul Glod pe un drum

comunal în lungime de 5 km. Satele situate pe partea stângă a Someșului sunt

traversate de drumul județean DJ109e: Chizeni, Fodora, Dobrocina.

Lungimea rețelei de drumuri comunale existentă pe teritoriul administrativ al

comunei este de 17 km, din care: drum pietruit 15 km și drum de pământ 2 km.

Calitatea drumurilor comunale și a ulițelor este de nivel mediu, multe dintre ele sunt

doar balastrate cu nisip și pietriș sau sunt numai din pământ, nu au prevăzute șanțuri

de scurgere pentru apele pluviale, fiind predispuse riscurilor de degradare rapidă.



Drumurile vicinale și cele forestiere sunt exclusiv din pământ și se află într-o stare

avansată de degradare.

În ultimii trei ani s-au reabilitat 1,5 km de drumuri comunale iar acum este un

proiect în curs de derulare, care vizează reabilitarea a 1,5 km drumuri comunale.  În

comună este asigurat accesul la calea ferată, existând o gară CFR, în care opresc 10

trenuri pe zi, care circulă în direcțiile Dej (5 ori pe zi), Baia Mare (5 ori pe zi) și Cluj

Napoca (3 ori pe zi).

Volumul transportului de persoane pe cale ferată s-a redus semnificativ în

ultimul deceniu, pe de o parte din cauza situației  tehnice precare a infrastructurii căii

ferate (frecventele restricții de viteză) și, pe de altă parte, din cauza legăturilor

nesatisfăcătoare cerințelor localnicilor în ceea ce privește mersul trenurilor.

În ultimii ani, o pondere semnificativă a transportului comun este asigurată de

microbuze private și autobuze. Prin comuna Gâlgău circulă 4 microbuze: spre Târgu

Lăpuș (2 ori pe zi), spre Cluj Napoca (5 ori pe zi), spre Baia Mare (7 ori pe zi) și spre

comuna Ileanda (o dată pe zi).

Comuna Ileanda, județul Sălaj

Comuna Ileanda este situată în partea de nord–est a judetului Sălaj, fiind

străbătută  de drumul european E58, drumuri naţionale,  judeţene şi comunale.

Comuna este străbătută de drumul european E58, pe o lungime de 11 km,

drum astfaltat în întregime. Faţă de celelalte comune ale microregiunii, comuna

Ileanda este traversată de două drumuri judeţene astfel: pe partea dreaptă a Someşului

din DN1C se ramifică spre nord-est Dj110c, care asigură legătura comunei spre Târgu

Lăpuş; spre nord, de la valea Someşului înainte de satul Răstoci DN1C se bifurcă cu

DN1h spre Jibou şi Şimleul Silvaniei, iar pe partea stângă a Someşului Dj109e face

legătura între satele şi comunele din regiune, respectiv de la satul Rus la satul

Ciocmani (al comunei Băbeni).



Lungimea reţelei de drumuri judeţene care trec pe teritoriul administrativ al

comunei este de 16,5 km, drum astfaltat în totalitate.

Lungimea reţelei de drumuri comunale existentă pe teritoriul administativ al

comunei este de 44 km: din care: 35 km drum pietruit şi 9 km drum de pământ.

În comună este asigurat accesul la cale ferată, existând 2 staţii CFR. Lungimea

căii feroviare de pe teritoriul comunei este 12 km. În comună  opresc 4 trenuri pe zi,

care circulă în direcţia Dej, Jibou, Cluj, Baia Mare, Zalău şi Bucureşti.

În ultimii ani, o pondere semnificativă a transportului persoanelor în comun

este asigurată de autobuze şi microbuze private.

Accesul între centrul de comună şi satele aparţinătoare se face cu mijloace

proprii auto sau a căruţelor trase de cai, deoarece drumurile au o calitate slabă, iar

unele sate sunt greu accesibile din cauza drumurilor impracticabile sau inexistente.

Comuna Letca, județul Sălaj

Comuna Letca este așezată în partea de nord-est a județului Sălaj, pe Valea

Someșului, la o distanță de 60 km de municipiul Zalău.

Comuna este străbătută de șoseaua națională DN 1H, pe o lungime de 8 km.

Pe sectorul Zalău-Răstoci au fost executate recent  lucrări de reabilitare a drumurilor.

Pe teritoriul comunei nu există drumuri județene. Lungimea rețelei de drumuri

comunale existentă pe teritoriul administrativ al comunei este de 26 km, din care:

drum pietruit 22 km și drum asfaltat 4 km. În ultimii trei ani     s-au reabilitat 5 km de

drumuri comunale. Comuna este străbătută de una din cele două linii de cale ferată

ale județului, existând o gară CFR, în care opresc 5 trenuri pe zi, care circulă în

direcțiile Dej-Jibou - Baia Mare. Volumul transportului de persoane pe calea ferată s-

a redus semnificativ în ultimul deceniu, datorându-se în parte situației tehnice precare

a infrastructurii căii ferate (frecventele restricț ii de viteză) și în parte legăturilor

necorespunzătoare (în mersul trenurilor). În ultimii ani, o pondere semnificativă a



transportului comun este asigurată de microbuze private și autobuze. Prin comuna

Letca circulă 3 microbuze în direcțiile: Zalha- Jibou - Zalău și Jibou - Baia Mare -

Jibou. Transportul și circulația persoanelor este asigurată și de autoturisme și căruțe

proprii. În 11,2% din gospodării există proprietari de autoturisme și 41,5% dețin

căruțe.

Comuna Lozna, județul Sălaj

Comuna Lozna este așezată în partea de nord-est a județului Sălaj, pe Valea

Someșului, la aproximativ 39 km de orașul Jibou - cea mai apropiată localitate

urbană. Amplasarea comunei pe Valea Loznei este favorizată din punct de vedere

peisagistic, însă localitatea este greu accesibilă din satele comunei.

Sub aspectul infrastructurii rutiere existente, localitățile Lozna, Valea Leșului

și Cormeniș au acces direct la drumul județean Dj109E, care face legătură cu drumul

național DN1H. Legătura spre satele Preluci și Valea Loznei se stabilește prin

intermediul drumului comunal DC30,  drum pietruit, aflat în stare impracticabilă pe

timp ploios. Calitatea drumurilor județene, dar în special a celor comunale și a

ulițelor, este slabă la nivelul întregii comune.

Comuna nu are acces direct la cale ferată. Legăturile feroviare și gara cea  mai

apropiată, deosebit de importante pentru întreaga zonă sub aspectul transportului de

persoane și mărfuri, se găsește pe partea dreaptă a râului Someș, în comuna Letca, la

2 km de centrul de comună. Accesul la calea ferată este asigurat printr-un pod nou

construit între comuna Lozna și Letca, peste apa Someșului.

Astfel locuitorii au acces direct la rutele de transport de călători înspre Jibou,

Dej, Cluj Napoca și Baia Mare, precum și în alte localități ale teritoriului (Băbeni,

Gâlgău, Ileanda și Rus) prin intermediul celor opt trenuri persoane care opresc la

stația Letca.

Locuitorii comunei deț in 53 autoturisme, ceea ce înseamnă la un indice de

motorizare de 1 autoturism la cca. 20 de locuitori (4,7% dintre gospodăriile locale

sunt proprietari de autoturisme), valoare dublă față de alte comune.



Acestora li se adăugă 5 autovehicole pentru transport mărfuri și 2 camioane de

peste 1,5 tone.

Comuna Poiana Blenchii, județul Sălaj

Comuna Poiana Blenchii beneficiază de o rețea de drumuri locale de 18 km

din care 3 km drum județean asfaltat și 15 km drumuri comunale. Situația drumurilor

comunale este următoarea: drum asfaltat – 6 km, drum pietruit - 5 km și drum de

pământ – 4 km.

Calitatea ulițelor este de nivel mediu. Multe dintre ele sunt doar balastrate

(nisip, pietriș) sau sunt de pământ, nu au scurgere pentru apele pluviale, distrugându-

se astfel repede. Drumurile vicinale și cele forestiere sunt de pământ, într-o stare

avansată de degradare.

În ultimii trei ani s-au reabilitat 15 km de drum comunal și 2 km de drum

județean. Chiar pe parcursul derulării procesului de planificare strategică drumul

comunal Poiana Blenchii – Gostila este în curs de finalizare a asfaltării.

Comuna nu are acces la calea ferată, cea mai apropiată fiind cea din Gâlgău, la

5 km. În ultimii ani, transportul public local este asigurat de SC Azur Târgu Lăpuș pe

rutele Târgu Lăpuș-Cluj-Napoca, plecare la 7.20 și întoarcere la 15.00.

Pe teritoriul comunei sunt înregistrate 100 autoturisme și 58 de căruțe.

Comuna Rus, județul Sălaj

Comuna Rus, așezată pe partea stângă a Someșului, este străbătută de artera

rutieră  Dj109e. Șoseaua face legătura (peste pod) spre DN1C și calea ferată, situate

pe partea dreaptă a Someșului, acestea desfășurându-se de-a lungul drumului

european E58.

Lungimea rețelei de  drumuri județene  care trec pe teritoriul administrativ al

comunei este de 6 km, asfaltată în totalitate.



Lungimea rețelei de  drumuri comunale existentă pe teritoriul administativ al

comunei este de 19 km, din care: drum astfaltat 6 km, drum pietruit 7 km și drum de

pământ 6 km.

Calitatea drumurilor comunale și a ulițelor este de nivel mediu. Multe dintre

ele sunt doar balastrate cu nisip, pietriș, sau numai din pământ, nu au scurgere pentru

apele pluviale, fapt care duce la degradarea lor rapidă. Drumurile vicinale și cele

forestiere sunt în totalitate din pământ, și se află într-o stare avansată de degradare.

În ultimii trei ani, în comună nu s-au executat lucrări (parțiale sau sectoriale)

de reabilitare sau întreținere a drumurilor și ulițelor care o străbat. Nu există proiecte

aprobate sau în curs de derulare, care ar  viza reabilitarea drumurilor județene.  În

comună este asigurat accesul la  cale ferată, existând o gară CFR, unde, în 24 de ore

opresc 10 trenuri, care circulă în direcțiile Dej (5 ori pe zi), Baia Mare (5 ori pe zi) și

Cluj (3 ori pe zi).

Volumul transportului de persoane pe cale ferată s-a redus semnificativ în

ultimul deceniu, datorându-se în parte situației precare a infrastructurii căii ferate

(frecventele restricții de viteză) ș i în parte legăturilor necorespunzătoare (în mersul

trenurilor).

În ultimii ani, o pondere semnificativă a tranportului comun este asigurată de

microbuze private și autobuze. Prin comuna Rus circulă 4 microbuze: spre Zalha (o

dată pe zi), spre Cluj (5 ori pe zi), spre Baia Mare (7 ori pe zi) și spre Ileanda (o dată

pe zi).

6,78% dintre gospodăriile locale sunt proprietari de autoturisme și 3,4% dețin

căruțe.

Comuna Șimișna, județul Sălaj

Comuna Șimișna este străbătută de șoseaua județeană DJ108S, care se

intersectează cu Dj109e pe partea dreaptă a comunei Rus, cu care se învecinează spre

nord.



Lungimea rețelei de drumuri județene, care traversează comuna este de 11 km.

În ultimii trei ani nu s-au executat lucrări de întreținere a carosabilului și nu există

proiecte aprobate sau în curs de derulare care ar viza reabilitarea acestora.

Pe teritoriul comunei nu există rețea de drumuri comunale, fiind doar  ulițe al

căror traseu urmărește cursul văilor de apă.

În comună nu este asigurat accesul la calea ferată, cea mai apropiată gara CFR

fiind la 7 km distanță, în comuna Rus.

În ultimii ani, o pondere semnificativă a transportului de persoane este

asigurată de autobuze și microbuze private. Prin comuna Șimișna circulă microbuze

de trei ori pe zi, pe ruta Zalha-Zalău.

2,9% dintre gospodăriile locale dețin autoturisme, ceea ce înseamnă că 34 de

persoane au mașini proprietate personală și numai 1,4% au căruțe.

Comuna Zalha, județul Sălaj

Comuna Zalha beneficiază de o reţea de drumuri locale de 20,5 km din care

drum pietruit 18 km şi drum de pământ 2,5 km.

Calitatea uliţelor este de nivel scăzut. Multe dintre ele sunt doar balastrate

(nisip, pietriş) sau sunt de pământ, nu au scurgere pentru apele pluviale, distrugându-

se astfel repede. Drumurile vicinale şi cele forestiere sunt de pământ, într-o stare

avansată de degradare.

În ultimii trei ani s-au reabilitat 4 km de drum comunal.

Comuna nu are acces la calea ferată, cea mai apropiată fiind cea din Rus, la 22

km.  În ultimii ani, transportul public local este asigurat de ruta Zalău-Ileanda.

Pe teritoriul comunei sunt înregistrate 30 autoturisme şi 280 de căruţe.



Comuna Surduc, județul Sălaj

Drum public:

♦ Drum european: 0 km

♦ Drum naţional: DN 1H cu o lungime de 9 km şi DN 1G cu o lungime de 3 km

♦ Drum comunal: 37,6 km (din care 2 km asfaltat şi 35,6 km neasfaltat)

♦ Drum sătesc: 32,139 km (din care 4 km asfaltat şi 28,139 km neasfaltat).

Există cale ferată, gara fiind în localitatea Surduc.

Lungimea căii ferate care traversează comuna este de cca. 10 km.

Calea ferată industrială traversează localitatea Surduc.

Transporturile în comun - există, dar nu în toate localităţile comunei:

• Operator: S.C. DARIS TRANS SRL

• Nr. autoturisme: 3

• Nr. locuri: 48 (3x16 locuri)

• Rute: 1. Cristolţel - Surduc - Jibou 2. Braglez - Surduc - Zalău; 3. Surduc -

Tihău - Jibou.

Comuna Vad, județul Cluj

În mediul rural ,drumurile constituie ruta de trasnport cea mai importantă, dar

calitarea, și în general, dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a

îndeplini standardele europene.

Doar jumătate dintre comune au acces direct la rețeaua de drumuri iar din

acest motiv se poate spune că rețeaua de drumuri actuală deservește doar 3/5 din

totalul populației rurale. Mai mult de 25% dintre comune nu pot utiliza drumurile în

perioadele cu precipitații.

În ceea ce privește comuna Vad, principala cale de acces este drumul județean

DJ109 E care tranzitează trei sate și anume Cetan, Vad, Valea Groșilor și face

legătura cu județul Sălaj prin localitatea Dobrocina care aparține comunei Gâlgău.

Drumul comunal DC 177 care tranzitează localitățile de la ieșire din Vad – Bogata de



Jos – Cutuiușu Dejului – Bogata de Sus – Calna. Peste râul Someș în localitățile Vad

și Valea Groșilor datorită podurilor plutitoare se asigură trecerea peste râul Someș în

condiții bune a cetățenilor și asigură astfel legătura la șoseaua națională Cluj – Baia

Mare, precum și accesul la calea ferată în haltele Câțcău dacă se trece Someșul în

localitatea Vad și harta Căpâlna pe Someș, dacă se trece Someșul prin localitatea

Valea Groșilor. Aceste căi de acces sunt utilizabile numai dacă condițiile meteo sunt

favorabile. În cazul în care debitul Someșului este mai mare și cotele de avertizare

sunt depășite, sau dacă pe timp de iarnă râul Someș este înghețat, această cale de

acces este suspendată.

Drumurile comunei: drumuri asfaltate – 41 km, drumuri betonate – 0 km,

drumuri pietruite – 0 km, drumuri de pământ – 8 km, cale ferată – 15 km.

Comuna Câțcău, județul Cluj

În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar

calitatea și în general dezvoltarea acestora și a traficului este încă departe de a

îndeplini standardele europene. Doar jumatate dintre comune au acces direct la

rețeaua de drumuri, iar din acest motiv se poate spune că rețeaua de drumuri actuale

deservește doar 3/5 din totalul populației rurale. Mai mult de 25% din

Drumurile comunei (lungime în kilometri):

- Drum asfaltat – drum acces Sălișca – 1.2 km

- Drum betonat – 0 km

- Drum pietruit – 4 km

- Drumuri de pământ – 19 km

Cale ferată: lungime totală - 6 km



II.2.1.3 Populaţie – demografie

Conform ultimelor  informaţii oficiale furnizate de Direcţia Judeţeană de

Statistică Sălaj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj, teritoriul Valea Someşului are

o populaţie de 24.491 locuitori.

Populaţia comunelor variază într-un interval de 1.177 – 4.026 locuitori, cea

mai mare comună fiind Surduc şi cea mai mică Zalha.

Dinamica populaţiei teritoriului arată o tendinţă de descreştere. Aşadar

populaţia teritoriului a scăzut de la 26.808 în anul 1992 la 25.011 în anul 2002.

Tendinţa de descreştere a populaţiei este rezultatul compus al mişcării naturale

negative (numărul deceselor este mult mai mare decât numărul nou născuţilor) şi al

soldulul migratoriu negativ (numărul persoanelor plecate din teritoriu este superior

numărul persoanelor sosite în teritoriu). Dintre cele 12 comune analizate fiecare

înregistrează sold natural negativ. Soldul natural la nivelul teritoriului a înregistrat o

tendinţă de îmbunătăţire în anul 2002 faţă de 2002. Astfel, dacă în 1992 soldul natural

era de -0,99 în anul 2002 soldul natural a fost de -0,87. În mod similar, şi soldul

migratoriu este negativ în toate comunele de pe teritoriul Valea Someşului, dar

păstrează din anul 1992 spre 2002 aceeaşi tendinţă de creştere.

Densitatea medie a populaţiei pe teritoriul Valea Someşului este de 34

loc/km2.

Raportul de masculinitate este 90 de bărbaţi la 100 de femei, în toate

comunele numărul femeilor depăşind numărul bărbaţilor. În anul 2006, în România,

raportul de masculinitate era 95 de bărbaţi la 100 de femei.

Structura populaţiei pe grupe de vârste reflectă gradul de îmbătrânire al

teritoriului. Ponderea populaţiei cu vârsta sub 20 ani este redusă (14,98%), în timp ce

populaţia cu o vârstă peste 60 ani reprezintă 33,54% din populaţia totală a teritoriului.

Deocamdată, tendinţa este de creştere a populaţiei vârstnice în defavoarea populaţiei

tinere. Crescând populaţia vârstnică, creşte indicele de dependenţă economică,

respectiv raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă. În ansamblul populaţiei



vârstnice, se pot remarca unele grupe cu risc crescut: persoanele foarte vârstnice,

peste 80 de ani, vârstnicii care trăiesc singuri sau care nu au copii, bătrânii cu

afecţiuni sau handicap grav. Aspectul cel mai important îl constituie implicaţiile

medicale: se apreciază că după 65 de ani (începutul vârstei a treia), 50% dintre bătrâni

au nevoie de îngrijiri medicale, ambulatorii sau spitaliceşti.

Raportul dintre numărul persoanelor “de vârstă dependentă” (sub 15 ani şi

peste 65 de ani) şi populaţia activă (15-64 ani), raportat la 100 de locuitori, este

57,53%.

Împreunã cu ratele de natalitate, structura pe vârste este „motorul” care

conduce la creşterea unei populaţii sau la scăderea ei. O „piramidă a vârstelor”, în

care ponderea tinerilor este inferioară ponderii vârstnicilor, arată tendinţe de

îmbătrânire şi pe anii următori.

Din punctul de vedere al apartenenţei etnice, populaţia teritoriului este

majoritar română. Mai sunt înregistrate 66 de persoane de etnie maghiară, 589 de

etnie romă, 2 persoane de etnie ucraineană şi o persoană de etnie germană.

Apartenenţa etnică a comunelor nu înregistrează diferenţe relevante în timp. (Sursă:

Recensământul populaţiei, 2002)

Structura confesională a populaţiei microregiunii nu a înregistrat modificări

după ultimul recensământ, aceasta aflându-se într-o strânsă legătură cu structura

etnică: 86% ortodocşi, 4,3% greco-catolici, 6% penticostali, 2,2% baptişti, 1,5% alte

religii (reformată, creştină, mozaică, evanghelistă etc.). (Sursă: Recensământul

populaţiei, 2002)

Populaţi
e 1992 2002

Evoluţie
/

Regresie

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 2002

Total 26808 25011 - 1797 - 330 - 38 - 266 - 217 3747 8389 10643 998

% 100 100 - 7.18 - 1.23 - 0.15 - 0.99 - 0.87 14.98 33.54 42.55 3.99



Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Populaţi
e 1992 2002 Evoluţie/

Regresie

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea
-

mortalitate
)

Sub 20
ani

2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 200
2

Total 2.365 2.063 - 302 - 37 - 18 - 37 - 35 243 794 1.026 102

% 100 100 -14.64 -1.56 -0 .87 - 1.56
-

1.7
11.78 38.49 49.73 4.94

Din punct de vedere administrativ comuna Băbeni este compusă din 5 sate:

Băbeni,  Ciocmani,  Poieniţa,  Cliţ  şi  Piroşa.

Conform datelor primite de la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia

Judeţeană de Statistică Sălaj, populaţia comunei Băbeni de la recensământul din 1992

până în prezent se prezintă astfel:

Populaţia comunei Băbeni
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 2.362 2.246 2.069 2.038 1.953 2.062 1.991 1.924 1.857 1.799
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Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus dinamica populaţia

comunei Băbeni arată o tendinţă de descreştere a numărului de locuitori de la

recensământul din 1992 până în prezent. Acest lucru s-a manifestat datorită sporului

natural negativ şi a migrării populaţiei din mediul rural către mediul urban.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Băbeni

avea urmatoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
1992

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Băbeni 791 416 375
Ciocmani 748 380 368

Cliţ 276 146 130
Piroşa 158 83 75

Poieniţa 389 211 178
Total 2.362 1.236 1.126

Populaţia pe sate la recensământul din 1992

791

748

276

158

389

Băbeni

Ciocmani

Cliţ

Piroşa

Poieniţa

Din expunerea de mai sus (grafic şi tabel) se poate observa că populaţia

predominantă a comunei Băbeni se află în satul cu acelaşi nume, adică Băbeni şi în

satul Ciocmani.



La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Băbeni

avea urmatoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
2002

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Băbeni 682 362 320
Ciocmani 713 380 333

Cliţ 234 122 112
Piroşa 126 70 56

Poieniţa 308 163 145
Total 2.063 1.097 966

Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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Se poate observa o scădere destul de mare a numărului de locuitori în cei 10

ani care au trecut de la recensământul din 1992 până la cel din 2002.

Ponderea populaţiei pe sexe este  relativ egală, ponderea sexului  feminin fiind

uşor mai ridicată.

Dinamica populaţiei arată o tendinţă pronunţată de descreştere a numărului de

locuitori, atât  din  cauza  deficitului  natural  (spor natural negativ),  cât  şi

fenomenului migratoriu,  de  cele mai multe  ori  acesta  fiind  definitiv. Acest

fenomen este caracteristic multor zone rurale. Majoritatea „celor rămaşi” îşi caută  loc

de  muncă  în  afara  ţării,  plecând  din  localitate  perioade îndelungate  de  timp. Ei



fac  parte  din  populaţia  stabilă  doar  din  punct  de vedere statistic, faptic însă, nu

trăiesc în comună Băbeni.

Structura populaţiei pe religii era următoarea la recensământul din 1992:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat Populaţia total Ortodoxă
Romano-
catolică Greco-catolică Reformată Baptistă Penticostală Adventistă Altă religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Băbeni 791 669 0 92 0 3 24 0 3 0

Ciocmani 748 698 0 32 0 3 11 0 4 0

Cliţ 276 263 0 0 0 0 0 12 1 0

Piroşa 158 139 0 4 0 0 15 0 0 0

Poieniţa 389 335 0 52 0 0 0 0 2 0

Total 2362 2104 0 180 0 6 50 12 10 0

Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei pe religii era următoarea la recensământul din 2002:

Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat Populaţi
a total

Ortodo
xă

Romano
-catolică

Greco
-

catoli
că

Reform
ată

Baptis
tă

Penticosta
lă

Adventist
ă

Altă
relig

ie

Atei,
fără

religie,
cu

religie
nedecl
arată

Băbeni 682 562 0 78 3 0 36 0 3 0
Ciocma
ni 713 668 0 3 0 0 26 0 4 0
Cliţ 234 227 0 0 0 0 0 6 10 0
Piroşa 126 111 0 0 0 0 13 0 0 0
Poieniţa 308 276 0 28 0 0 3 1 3 0
Total 2063 1844 0 109 3 0 79 7 20 0



Structura populaţiei după etnie în comuna Băbeni la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Ucraineni Ruşi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Băbeni 791 789 0 0 0 0 0 0 0 2

Ciocmani 748 746 0 0 0 0 0 0 0 2

Cliţ 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0

Piroşa 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0

Poieniţa 389 387 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 2362 2356 0 0 0 0 0 0 0 6

Structura populaţiei după etnie în comuna Băbeni la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Ucraineni Ruşi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Băbeni 682 678 4 0 0 0 0 0 0 0

Ciocmani 713 686 0 0 27 0 0 0 0 0

Cliţ 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0

Piroşa 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0

Poieniţa 308 303 0 0 5 0 0 0 0 0

Total 2063 2027 4 0 32 0 0 0 0 0

Structura populaţiei pe etnii şi religii s-a menţinut neschimbată în ultimii zece

ani. Din punctul de vedere al apartenenţei etnice, populaţia  comunei  Băbeni  este

majoritar  română  (97%).



Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Băbeni 791 90 113 305 283
Ciocmani 748 76 127 293 252
Cliţ 276 52 57 99 68
Piroşa 158 15 18 70 55
Poieniţa 389 25 39 174 151
Total 2.362 258 301 994 809
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Băbeni 682 87 117 190 288
Ciocmani 713 101 142 221 249
Cliţ 234 32 58 81 63
Piroşa 126 15 19 47 45
Poieniţa 308 8 37 114 149
Total 2063 243 373 653 794
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Prin  creşterea  numărului  populaţiei  vârstnice,  apar  unele  consecinţe

nedorite,  precum  valoarea  indicelui  de  dependenţă  economică,  adică raportul

dintre populaţia activă şi cea inactivă, care se măreşte constant.

Din  totalul  populaţiei  vârstnice,  grupele  cu  risc  crescut  sunt:  persoanele

foarte în vârstă (80 - 90 de ani), vârstnicii care trăiesc singuri sau care nu au copii,

bătrânii cu afecţiuni sau handicap grav, cupluri  în vârstă, dintre care unul sau ambii

sunt grav bolnavi, femeile în vârstă. Caracteristica grupei de risc  o  constituie

solicitarea  serviciilor  sanitare  şi  implicaţiile medicale.  Se apreciază că după 65 de

ani (începutul vârstei a  treia), 50% dintre bătrâni au nevoie de îngrijiri medicale,

ambulatorii sau spitaliceşti.

Principalele tendinţe demografice (populaţia totală, natalitatea şi mortalitatea,

numărul de căsătorii) sunt prezentate în tabelul următor:

1992 2002 2008
Număr total de

locuitori ai
comunei

2.365 2.062 1.857

Număr naşteri
înregistrate

9 21 22

Număr decese
înregistrate

69 56 44

Număr căsătorii 21 15 5
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Ponderea persoanelor cu vârsta  sub 19 ani este  redusă  (15),  în  timp  ce

persoanele cu o vârstă de peste 60 ani reprezintă 42% din populaţia totală a comunei,

ceea ce înseamnă un procent mult mai mare faţă de media pe ţară  (19-20%).

Populaţia  peste  35  de  ani  reprezintă  72%  din  populaţia totală. Tendinţa generală

este de  îmbătrânire a populaţiei,  întrucât este  în creştere numărul persoanelor

vârstnice în defavoarea celor tinere.

Structura  populaţiei  pe  sexe  şi  pe  grupe  de  vârstă  reflectă  gradul  de

îmbătrânire a populaţiei din  comună.  Îmbătrânirea  se datorează  în primul rând

numărului  foarte mic al născuţilor,  ca efect a două cauze: migrarea populaţiei  tinere

din comună şi numărul  tot mai redus al căsătoriilor.

Structura populaţiei pe etnii şi religii s-a menţinut neschimbată în ultimii zece

ani. Din punctul de vedere al apartenenţei etnice, populaţia  comunei  Băbeni este

majoritar  română  (97%).  Mai  sunt  înregistrate  20  de  persoane  de etnie maghiară

şi 40 de persoane de etnie romă.

Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Populaţi
e

1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 2.846 2.791 - 55 - 48 31 - 26 - 20 459 961 974 113

% 100 100 - 1.97 - 1.69 1,11 - 0.91 - 0.72 16.45 34.43 34.9 4.05

Conform datelor primite de la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia

Judeţeană de Statistică Sălaj, populaţia comunei Gâlgău se prezintă astfel, începând

cu anul 1992 până în prezent:



Populaţia comunei Gâlgău
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 2.846 2.869 2.757 2.791 2.725 2.670 2.665 2.629 2.538 2.452
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După cum se poate observa din graficul de mai sus dinamica populaţia

comunei Gâlgău arată o tendinţă de descreştere a numărului de locuitori de la

recensământul din 1992 până în prezent. Acest lucru s-a manifestat datorită sporului

natural negativ şi a migrării populaţiei din mediul rural către mediul urban.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Gâlgău

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 1992
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Gâlgău 838 427 411

Bârsău Mare 291 150 141
Căpâlna 358 176 182
Chizeni 141 72 69

Dobrocina 195 104 91
Fodora 486 250 236

Frâncenii de Piatră 16 9 7
Glod 505 261 244

Gura Vlădesei 16 10 6
Total 2.846 1.459 1.387
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Gâlgău

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Gâlgău 732 372 360

Bârsău Mare 298 149 149
Căpâlna 381 205 176
Chizeni 126 65 61

Dobrocina 209 107 102
Fodora 530 269 261

Frâncenii de Piatră 19 8 11
Glod 477 249 228

Gura Vlădesei 19 10 9
Total 2.791 1.434 1.357
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La recensământul din anul 2002, în comuna Gâlgău erau înregistrate 2.791

persoane, cu 55 mai puţine faţă de recensământul din 1992. Dintre acestea, 1.434

sunt de  sex  feminin  şi 1.357 de  sex masculin. Se poate  spune  că  populaţia este

stabilă din punct de vedere al migraţiilor, iar comuna Gâlgău nu se confruntă cu

probleme de depopulare.

La  recensământul  din  2002,  în  comuna  Gâlgău  erau  înregistrate  760

gospodării  familiale cu 2.562 de persoane şi 246 gospodării  individuale cu un număr

de 265 de persoane.

Structura populaţiei pe religii era următoarea la recensământul din 1992:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Baptistă Penticostală

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Gâlgău 838 738 5 5 9 71 10 0
Bârsău Mare 291 268 0 14 0 3 6 0

Căpâlna 358 307 0 0 50 0 1 0
Chizeni 141 131 0 0 0 10 0 0

Dobrocina 195 160 0 27 0 7 1 0
Fodora 486 346 0 0 0 136 4 0

Frâncenii de
Piatră 16 16 0 0 0 0 0 0
Glod 505 453 0 47 0 0 5 0
Gura

Vlădesei 16 8 0 0 8 0 0 0
Total 2.846 2427 5 93 37 227 27 0



Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei pe religii era următoarea la recensământul din 1992:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică Reformată

Greco-
catolică Baptistă Penticostală

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Gâlgău 732 637 5 4 0 9 68 0 9

Bârsău Mare 298 251 0 0 19 0 24 0 4

Căpâlna 381 163 0 0 157 53 5 0 3

Chizeni 126 108 0 0 0 0 16 0 2

Dobrocina 209 166 0 0 33 0 5 0 5

Fodora 530 353 0 0 0 0 172 0 5
Frâncenii de

Piatră 19 19 0 0 0 0 0 0 0

Glod 477 453 0 6 9 0 6 0 3
Gura

Vlădesei 19 12 0 0 0 7 0 0 0

Total 2.791 2162 5 10 218 69 296 0 31



Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Structura populaţiei după etnie în comuna Gâlgău la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Gâlgău 838 831 5 0 0 0 0 2
Bârsău
Mare 291 272 0 0 18 0 0 1

Căpâlna 358 358 0 0 0 0 0 0
Chizeni 141 117 0 0 24 0 0 0

Dobrocina 195 180 0 0 14 0 0 1
Fodora 486 484 0 0 0 0 0 2

Frâncenii de
Piatră 16 16 0 0 0 0 0 0
Glod 505 492 0 0 10 0 0 3
Gura

Vlădesei 16 16 0 0 0 0 0 0
Total 2.846 2766 5 0 66 0 0 9



Structura populaţiei după etnie în comuna Băbeni la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Gâlgău 732 722 10 0 0 0 0 0
Bârsău
Mare 298 272 0 0 25 0 0 1

Căpâlna 381 379 0 0 0 0 0 2
Chizeni 126 125 0 0 0 0 0 1

Dobrocina 209 187 3 0 19 0 0 0
Fodora 530 528 0 0 0 0 0 2

Frâncenii de
Piatră 19 19 0 0 0 0 0 0
Glod 477 444 9 0 24 0 0 0
Gura

Vlădesei 19 19 0 0 0 0 0 0
Total 2.791 2695 22 0 68 0 0 6

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total

Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60
Peste 60

ani
Gâlgău 838 170 186 281 201

Bârsău Mare 291 45 46 90 110
Căpâlna 358 36 61 125 136
Chizeni 141 43 22 53 23

Dobrocina 195 20 41 55 79
Fodora 486 89 98 164 135

Frâncenii de Piatră 16 0 0 2 14
Glod 505 72 100 166 167

Gura Vlădesei 16 0 5 6 5
Total 2.846 475 559 942 870
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Gâlgău 732 117 178 207 230

Bârsău Mare 298 52 62 76 108
Căpâlna 381 57 84 88 152
Chizeni 126 25 31 39 31

Dobrocina 209 30 31 62 86
Fodora 530 100 155 106 169

Frâncenii de
Piatră 19 2 3 4 10
Glod 477 71 117 120 169

Gura Vlădesei 19 5 4 5 5
Total 2.791 459 665 707 960
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Din datele de  la Biroul de Asistenţă Socială al Primăriei Gâlgău,  reiese că

mai mult de o treime din populaţia comunei depăşeste vârsta de 60 de ani, ceea ce

reprezintă un procent cu mult mai mare faţă de media pe ţară (19-20%). De asemenea,

procentul este  semnificativ mai mare  faţă de  cel al grupei  de  vârstă  de  sub  18

ani.  Tendinţa  actuală  este de  creştere  a populaţiei vârstnice în defavoarea

populaţiei tinere.

Prin  creşterea  procentului  populaţiei  vârstnice,  apar  unele  consecinţe

sociale nedorite, creşte  indicele de dependenţă economică, adică  raportul dintre

populaţia  inactivă şi cea activă se măreşte constant. Din ansamblul populaţiei

vârstnice, se detaşează grupele cu risc crescut de vulnerabilitate: persoanele  foarte  în

vârstă  (80 - 90 de ani), vârstnicii care  trăiesc singuri sau care nu au copii, bătrânii

cu afecţiuni sau handicapuri grave, cupluri în vârstă,  dintre  care  unul  sau  ambii

sunt  grav  bolnavi,  femeile  în  vârstă.

Pentru  această  categorie,  implicaţiile  medicale  sunt  tot  mai  mari.  Se

apreciază că, după 65 de ani (începutul vârstei a treia), 50% dintre bătrâni au nevoie

de îngrijiri medicale, ambulatorii sau spitaliceşti.

65%  din  populaţia  comunei  Gâlgău  este  inactivă.  Mai  puţin  de  25%  din

populaţia localităţii este angajată în activităţi lucrative (aducătoare de venit) (fie ca

salariaţi, patroni sau lucrători pe cont propriu).



Principalele tendinţe demografice (populaţia totală, natalitatea şi mortalitatea,

numărul de căsătorii) sunt prezentate în tabelul următor:

1992 2002 2008
Număr total de

locuitori ai
comunei

2.365 2.062 1.857

Număr naşteri
înregistrate

9 21 22

Număr decese
înregistrate

69 56 44

Număr căsătorii 21 15 5
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În  ceea  ce  priveşte  repartiţia  geografică  a  populaţiei  comunei Gâlgău,  se

observă că peste 60%  locuiesc  în  trei sate: Glod, Fodora şi Gâlgău. Două dintre

satele comunei (Frâncenii de Piatră şi Gura Vlădesei) nu cumulează nici 50 de

persoane.

Cea mai mare scădere a populaţiei de  la un  recensământ  la altul este  în

centrul de comună, Gâlgău, unde populaţia s-a redus cu 13% din anul 1992 până în

2002. Mai mult, conform monografiei realizate de prof. Lazar Vasile în  anul  2007,

au  fost  identificate  un  număr  de  698  persoane,  ceea  ce înseamnă  o  scădere

semnificativă  pentru  o  perioadă  de  numai  5  ani.  În schimb, în satele Fodora şi

Căpâlna se înregistrează o creştere a populaţiei cu  peste  20  de  persoane.  În  cele

mai  mici  sate  ale  comunei,  cătunele Frâncenii  de  Piatră  şi  Gura  Vlădesei,

numărul  populaţiei  se  menţine constant.

Din  punctul  de  vedere  al  apartenenţei  etnice,  populaţia  comunei Gâlgău

este majoritar română (98%). Mai sunt înregistrate 27 de persoane de etnie maghiară

şi 69 de etnie romă.



Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Populaţie 1992 2002
Evoluţie/
Regresie

Soldul migrării
Soldul natural
(natalitatea-
mortalitate) Sub 20

ani
2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 2002

Total 2839 2589 - 250 - 8 25 - 39 - 22 462 809 835 46

% 100 100 - 9.65 - 0.28 0.96 - 1.13 - 0.85 21.7 31.24 32.25 1.78

Comuna Ileanda cuprinde 13 sate: Ileanda, Podiş, Rogna, Negreni, Dăbâceni,

Bizuşa, Perii Vadului, Răstoci, Dolheni, Măleni, Şasa, Luminişu şi Bârsăuţa.

Conform datelor extrase din fişa localităţii Ileanda primită de la Direcția  de

Statistică Sălaj, populaţia comunei a avut următoarea evoluţie:

Populaţia comunei Ileanda
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 2.840 2.632 2.621 2.593 2.584 2.502 2.469 2.422 2.400 2.376
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În ceea ce priveşte repartiţia geografică a populaţiei comunei Ileanda, se

observă că peste 46% locuiesc în centru de comună  Ileanda, în schimb două dintre

satele comunei nu cumulează nici 40 de persoane (Bârsăuţa şi Măleni).

Conform recesământul din anul 2002, la nivelul comunei Ileanda au existat un

total de 959 gospodării, ceea ce înseamnă că în medie, o familie este alcătuită din 2,7

persoane. 894 gospodării sunt formate dintr-o singură familie.

Densitatea populaţiei este  mică, de 30 de locuitori pe km2, această valoare se

datoreşte raportului dintre suprafeţa mare a comunei şi a numărului populaţiei reduse

din satele aparţinătoare, dar şi slabei dezvoltări economice atât pe plan industrial cât

şi turistic, elemente care, dacă ar fi dezvoltate,  ar putea contribui la stabilirea

populaţiei tinere  şi indirect la mărirea densităţii.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Ileanda

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 1992
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Ileanda 1.235 615 620

Bârsăuţa 25 15 10
Bizuşa 76 45 31

Dăbâceni 204 101 103
Dolheni 179 97 82

Luminişu 132 71 61
Măleni 14 4 10
Negreni 132 71 61

Perii Vadului 188 105 83
Podiş 198 98 100

Răstoci 193 110 83
Rogna 141 72 69

Şasa 122 69 53
Total 2839 1473 1366
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Ileanda

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Ileanda 1.201 596 605

Bârsăuţa 23 13 10
Bizuşa 79 50 29

Dăbâceni 233 109 124
Dolheni 113 64 49

Luminişu 122 62 60
Măleni 10 5 5
Negreni 117 62 55

Perii Vadului 154 85 69
Podiş 159 74 85

Răstoci 170 98 72
Rogna 118 60 58

Şasa 90 54 36
Total 2589 1332 1257
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Structura populaţiei după religie în comuna Ileanda la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Ileanda 1.235 1061 14 42 11 73 26 5 3

Bârsăuţa 25 25 0 0 0 0 0 0 0

Bizuşa 76 66 0 5 0 5 0 0 0

Dăbâceni 204 186 0 7 0 11 0 0 0

Dolheni 179 163 0 10 0 6 0 0 0

Luminişu 132 91 0 40 0 0 0 1 0

Măleni 14 14 0 0 0 0 0 0 0

Negreni 132 99 0 0 0 32 0 1 0
Perii

Vadului 188 185 0 0 3 0 0 0 0

Podiş 198 197 0 0 0 0 0 1 0

Răstoci 193 174 0 9 0 10 0 0 0

Rogna 141 107 0 24 0 10 0 0 0

Şasa 122 117 0 5 0 0 0 0 0
Total 2839 2485 14 142 14 147 26 8 3
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Structura populaţiei după religie în comuna Ileanda la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă Baptistă

Creştină
după

evanghelie
Altă

religie

Ileanda 1.201 915 10 106 7 126 25 10 0 2

Bârsăuţa 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizuşa 79 68 6 0 0 5 0 0 0 0

Dăbâceni 233 185 0 4 0 44 0 0 0 0

Dolheni 113 102 0 11 0 0 0 0 0 0

Luminişu 122 92 0 30 0 0 0 0 0 0

Măleni 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Negreni 117 92 0 0 0 25 0 0 0 0
Perii

Vadului 154 147 0 0 0 0 0 0 4 3

Podiş 159 122 0 35 0 0 0 0 0 2

Răstoci 170 153 0 6 0 11 0 0 0 0

Rogna 118 65 0 27 0 26 0 0 0 0

Şasa 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2589 2064 11 226 9 238 25 10 4 7
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După cum se poate observa din tabelele și graficele de mai sus majoritatea

populației din comunei Ileanda este ortodoxă și acest lucru reiese atât la

recensământul din 1992 cât și la cel din 2002. A doua religie majoritară a populației

din comuna Ileanda este cea greco- catolică.

Structura populaţiei după etnie în comuna Ileanda la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Ileanda 1.235 1101 23 0 108 0 0 3
Bârsăuţa 25 25 0 0 0 0 0 0

Bizuşa 76 67 0 0 8 0 0 1
Dăbâceni 204 192 0 0 12 0 0 0
Dolheni 179 154 0 0 25 0 0 0

Luminişu 132 132 0 0 0 0 0 0
Măleni 14 14 0 0 0 0 0 0
Negreni 132 131 0 0 0 0 0 1

Perii
Vadului 188 181 3 0 4 0 0 0

Podiş 198 198 0 0 0 0 0 0
Răstoci 193 193 0 0 0 0 0 0
Rogna 141 131 0 0 10 0 0 0
Şasa 122 122 0 0 0 0 0 0

Total 2839 2641 26 0 167 0 0 5



Structura populaţiei după etnie în comuna Ileanda la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Ileanda 1.201 976 14 0 209 0 0 2
Bârsăuţa 23 23 0 0 0 0 0 0

Bizuşa 79 79 0 0 0 0 0 0
Dăbâceni 233 207 0 0 25 0 0 1
Dolheni 113 113 0 0 0 0 0 0

Luminişu 122 122 0 0 0 0 0 0
Măleni 10 10 0 0 0 0 0 0
Negreni 117 109 0 0 8 0 0 0

Perii
Vadului 154 149 0 0 0 0 0 5

Podiş 159 159 0 0 0 0 0 0
Răstoci 170 170 0 0 0 0 0 0
Rogna 118 118 0 0 0 0 0 0
Şasa 90 90 0 0 0 0 0 0

Total 2589 2325 14 0 242 0 0 8

Conform recensământului din 1992, populația majoritară din satele comunei

Ileanda este română, având un total de 2641 de persoane. Următoarea etnie ca și

importanță după numărul de persoane din comuna Ileanda este cea a romilor, având

un număr de 167 persoane. La recensământul din 2002 situația mai sus menționată nu

s-a modificat foarte mult. Din totalul populației de 2589 persoane, 2325 sunt români,

14 sunt maghiari și 242 romi.



Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Ileanda 1.235 260 365 358 252

Bârsăuţa 25 0 2 6 17
Bizuşa 76 19 21 21 15

Dăbâceni 204 26 46 61 71
Dolheni 179 24 43 58 54

Luminişu 132 11 16 49 56
Măleni 14 2 5 1 6
Negreni 132 9 10 49 64

Perii Vadului 188 29 31 66 62
Podiş 198 29 50 65 54

Răstoci 193 25 36 67 65
Rogna 141 12 14 40 75
Şasa 122 6 16 44 56

Total 2839 452 655 885 847
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Ileanda 1.201 194 337 343 612

Bârsăuţa 23 2 3 2 16
Bizuşa 79 21 26 19 13

Dăbâceni 233 52 61 64 56
Dolheni 113 16 26 29 42

Luminişu 122 18 16 31 57
Măleni 10 1 2 2 5
Negreni 117 15 20 21 61

Perii Vadului 154 19 32 38 65
Podiş 159 22 38 41 58

Răstoci 170 23 35 55 57
Rogna 118 9 18 29 62
Şasa 90 13 11 18 48

Total 2589 463 625 692 809
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La recensământul din 2002, în comuna Ileanda erau înregistrate 2.539

persoane, cu 250 mai puţine faţă de recensământul din 1992. În anul 2006, la o

revizuire periodică s-a constatat că populaţia a scăzut la  2413 de persoane, tendinţa

reducerii rămânând constantă pentru 4 ani.



Ponderea populaţiei pe sexe este relativ egală, sexul masculin fiind uşor mai

ridicat.

Ponderea populaţiei cu vârsta sub 19 ani este redusă (15%), în timp ce

populaţia cu o vârstă peste 60 ani reprezintă 42% din populaţia totală a comunei, un

procent mult mai mare faţă de media pe ţară (19-20%). Tendinţa este deocamdată de

creştere a populaţiei vârstnice în defavoarea populaţiei tinere.

Principalele tendinţe demografice (populaţia totală, natalitatea şi mortalitatea,

numărul de căsătorii) sunt prezentate în tabelul următor.

1992 2002 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

2.839 2.589 2.400

Număr naşteri
înregistrate

33 30 32

Număr decese
înregistrate

72 52 56

Număr căsătorii 19 21 16
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Migraţia populaţiei
Ani 1992 2002 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

2.839 2.589 2.400

Stabiliri de
domiciliu în

localitate
35 39 49

Plecări cu
domiciliul din
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0

10

20

30

40

50

60

1992 2002 2008

Migraţia populaţiei

Stabiliri de domiciliu în localitate
Plecări cu domiciliul din localitate

La recensământul din 2002, în comuna Ileanda erau înregistrate 2.539

persoane, cu 250 mai puţine faţă de recensământul din 1992. În anul 2006, la o

revizuire periodică s-a constatat că populaţia a scăzut la  2413 de persoane, tendinţa

reducerii rămânând constantă pentru 4 ani.

Ponderea populaţiei pe sexe este relativ egală, sexul masculin fiind uşor mai

ridicat.

Ponderea populaţiei cu vârsta sub 19 ani este redusă (15%), în timp ce

populaţia cu o vârstă peste 60 ani reprezintă 42% din populaţia totală a comunei, un

procent mult mai mare faţă de media pe ţară (19-20%). Tendinţa este deocamdată de

creştere a populaţiei vârstnice în defavoarea populaţiei tinere.



Structura populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă reflectă gradul de

îmbătrânire al populaţiei din comună. Îmbătrânirea se datorează în primul rând

numărului foarte mic al noilor născuţi (4 în anul 2007), ceea ce are la rândul lui două

cauze: migrarea populaţiei tinere din comună şi numărul redus al căsătoriilor.

Prin creşterea populaţiei vârstnice, apar consecinţe sociale nedorite. Creşte

indicele de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia inactivă şi cea

activă, se măreşte constant.

Conform recensământului din 2002, populaţia totală a comunei era 2589

locuitori, cu următoarea structură etnică: români 89,8%, rromi 9,5% şi maghiari

0,7%.

Structura pe religie: 79,8% ortodocşi, 8,8% greco-catolici şi 10,6%

neoprotestanţi (baptişti, adventişti, penticostali). 0,8% al populaţiei este de altă

religie.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Populaţi
e 1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 2682 2244 - 440 - 50 - 8 - 33 - 36 262 948 1034 95

% 100 100 - 19.6 - 1.86 - 0.35 - 1.23 - 1.6 11.67 42.24 46.07 4.23

Comuna  Letca  cuprinde  nouă  sate:  Letca,  Lemniu, Cozla, Ciula, Topliţa,

Purcăreţ, Vălişoara, Hoimuşeni şi Cuciulat.

Conform datelor extrase din fişa localităţii Letca primită de la Direcţia  de

Statistică Sălaj, populaţia comunei a avut următoarea evoluţie:



Populaţia comunei Letca
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 2.682 2.555 2.508 2.367 2.235 2.259 2.200 2.164 2.085 2.014
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Densitatea populaţiei este mică de 36,1  loc/ km2,  faţă de media naţională de

90,9  loc/kmp, dar se  încadrează densităţii medii a  judeţului Sălaj, care este 30,8

loc/kmp.

Conform recensământul din anul 2002, la nivelul comunei Letca au existat un

total 1109 gospodării.  În  anul  2007  numărul  gospodăriilor  a  scăzut  la 1105. În

medie, o familie este alcătuită din 1,9 persoane.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Letca

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 1992
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Letca 716 391 325
Ciula 186 95 91
Cozla 375 200 175

Cuciulat 278 153 125
Lemniu 518 276 242
Purcăreţ 195 107 88

Şoimuşeni 145 74 71



Topliţa 185 95 90
Vălişoara 84 42 42

Total 2682 1433 1249
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Letca

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Letca 610 332 278
Ciula 142 76 66
Cozla 325 169 156

Cuciulat 241 132 109
Lemniu 482 262 220
Purcăreţ 139 74 65

Şoimuşeni 104 56 48
Topliţa 148 84 64

Vălişoara 53 29 24
Total 2244 1214 1030
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Structura populaţiei după religie în comuna Letca la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Letca 716 650 0 54 0 4 0 8 0
Ciula 186 174 3 0 0 9 0 0 0
Cozla 375 349 0 0 0 26 0 0 0

Cuciulat 278 259 0 0 0 18 0 1 0
Lemniu 518 426 0 63 0 27 0 2 0
Purcăreţ 195 186 0 5 0 4 0 0 0

Şoimuşeni 145 135 0 10 0 0 0 0 0
Topliţa 185 178 0 7 0 0 0 0 0

Vălişoara 84 80 0 4 0 0 0 0 0

Total 2682 2437 3 143 0 88 0 11 0



Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei după religie în comuna Letca la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţ
ia total

Ortodo
xă

Roman
o-

catolică
Greco-
catolică

Reform
ată

Penticost
ală

Adventis
tă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclara

tă
Letca 610 536 0 46 0 15 4 0 9
Ciula 142 129 0 3 0 10 0 0 0
Cozla 325 303 0 0 0 21 0 0 1

Cuciula
t 241 223 0 3 0 14 0 0 1

Lemniu 482 373 0 54 0 55 0 0 0
Purcăre

ţ 139 135 0 0 0 0 0 0 4
Şoimuşe

ni 104 104 0 0 0 0 0 0 0
Topliţa 148 147 0 0 0 0 0 0 1
Vălişoa

ra 53 53 0 0 0 0 0 0 0
Total 2244 2003 0 107 3 115 4 0 16



Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Populația comunei Letca conform recensământului din 1992 este majoritar

ortodoxă cu un număr 2437 persoane din totalul de 2682. La recensământul din 2002

s-au înregistrat 2003 persoane de religie orotdoxă, 107 persoane de religie greco-

catolică, 115 de religie penticostală, 4 adventiști și 16 de altă religie.

Structura populaţiei după etnie în comuna Letca la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Letca 716 705 0 0 9 0 0 2
Ciula 186 186 0 0 0 0 0 0
Cozla 375 375 0 0 0 0 0 0

Cuciulat 278 278 0 0 0 0 0 0
Lemniu 518 518 0 0 0 0 0 0
Purcăreţ 195 195 0 0 0 0 0 0

Şoimuşeni 145 145 0 0 0 0 0 0
Topliţa 185 185 0 0 0 0 0 0

Vălişoara 84 84 0 0 0 0 0 0
Total 2682 2671 0 0 9 0 0 2

Structura populaţiei după etnie în comuna Letca la recensământul din 2002

arăta în felul următor:



Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Letca 610 582 0 0 26 0 0 2
Ciula 142 142 0 0 0 0 0 0
Cozla 325 325 0 0 0 0 0 0

Cuciulat 241 241 0 0 0 0 0 0
Lemniu 482 482 0 0 0 0 0 0
Purcăreţ 139 136 0 0 0 0 0 3

Şoimuşeni 104 104 0 0 0 0 0 0
Topliţa 148 148 0 0 0 0 0 0

Vălişoara 53 53 0 0 0 0 0 0
Total 2244 2213 0 0 26 0 0 5

Conform recensământului din 1992, majoritatea populației din Letca este de

etnie română, și mai exact 2671 persoane. La recensământul din 2002 situația

populației este aproximativ aceeași, numărul persoanelor  de etnie română a scăzut la

2213 persoane, datorită faptului că populația comunei s-a diminuat cu 438 persoane.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Letca 716 87 139 277 213
Ciula 186 16 27 60 83
Cozla 375 38 72 150 115

Cuciulat 278 28 43 119 88
Lemniu 518 85 83 199 151
Purcăreţ 195 11 26 83 75

Şoimuşeni 145 11 24 63 47
Topliţa 185 23 28 71 63

Vălişoara 84 1 6 27 50
Total 2682 300 448 1049 885
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Letca 610 87 103 198 222
Ciula 142 10 13 50 69
Cozla 325 42 72 77 134

Cuciulat 241 25 35 67 114
Lemniu 482 72 101 140 169
Purcăreţ 139 8 17 31 83

Şoimuşeni 104 9 12 30 53
Topliţa 148 13 30 45 60

Vălişoara 53 0 2 7 44
Total 2244 262 389 645 948
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Pe grupe de vârstă, ponderea populaţiei cu vârsta sub 19 ani este redusă

(16%), în timp ce populaţia cu o vârstă de peste 60 ani reprezintă 44% din populaţia

totală a comunei, un procent mult mai mare faţă de media pe ţară (19-20%). Populaţia

peste  35  de  ani  reprezintă  70%  din  populaţia  totală.

Tendinţa este deocamdată de creştere a populaţiei vârstnice în defavoarea

populaţiei tinere.

Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia  totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:

1992 2002 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

2.682 2.244 2.085

Număr naşteri
înregistrate

21 16 18

Număr decese
înregistrate

65 62 46

Număr căsătorii 11 12 4

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 2002 2008

Evoluţia populaţiei

Număr naşteri înregistrate
Număr decese înregistrate
Număr căsătorii



Structura  populaţiei  pe  grupe  de  vârstă  reflectă  gradul  de  îmbătrânire  al

populaţiei din comună. Îmbătrânirea se datorează în primul rând numărului foarte mic

al noilor născuţi  faţă de numărul de decedaţi, cauza fiind a scăderii numărului

căsătoriilor.  Gradul  de  îmbătrânire  al  populaţiei comunei  este  evident  din

procentul  mare  a    persoanelor  pensionare - 56.8% din totalul locuitorilor.

Analizând datele din anii 1997, 2002 și 2008 rezultă că populaţia  totală a

comunei  înregistrează o  tendinţă  de  scădere  continuă. La  recensământul din 2002,

în comuna Letca erau  înregistrate 2.244 persoane, cu 438 mai putine fată de

recensământul din 1992. În anul 2008 comuna număra doar 2085.

Tendinţa  de  scădere  se  poate  observa  în  rata  natalităţii  şi  a mortalităţii.

Comuna se caracterizează de un spor natural negativ - deficit natural,  datorită

numărului mare  de  decese  (173)  şi  al  numărului mic  de naşteri (55)  caracteristic

intervalului 2002-2008.

Migraţia populaţiei
Ani 1992 2002 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

2.682 2.244 2.085

Stabiliri de
domiciliu în

localitate
31 19 32

Plecări cu
domiciliul din

localitate

81 27 35
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Conform  evidenţelor  Primăriei  Letca,  tendinţele  de migrare  ale  populaţiei

înregistrează valori mici.

Ponderea populaţiei pe sexe este relativ egală, sexul feminin fiind uşor mai

ridicat.

Odată  cu  creşterea  populaţiei  vârstnice,  se  ivesc  consecinţe  sociale

nedorite, precum: creşte indicele de dependenţă economică, adică raportul dintre

populaţia activă şi cea inactivă se măreşte constant.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Populaţi
e 1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 1276 1195 - 81 - 11 16 - 23 - 14 139 466 590 87

% 100 100 - 6.78 - 0.86 1.34 - 1.8 - 1.17 11.63 39 49.37 7.28

Comuna Lozna cuprinde cinci sate: Lozna, Preluci, Cormeniş, Valea Loznei şi

Valea  Leşului.



Populaţia comunei Lozna
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 1.276 1.223 1.184 1.173 1.090 1.195 1.128 1.071 1.057 1.038
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Series1

Conform  Recensământului  Populaţiei  din  anul  2002 comuna număra 1195

de locuitori, din care:  402 de locuitori în reşedinţa de comună, Lozna – 33,6% din

populaţia totală a comunei; 224 de locuitori în satul Preluci – 18,7% din populaţia

totală a comunei; 253  de  locuitori  în  satul  Valea  Loznei – 21,2%  din  populaţia

totală  a comunei; 230 de locuitori în satul Cormeniş – 19,2% din populaţia totală a

comunei; 86 de locuitori în satul Valea Leşului - 7,2% din populaţia totală a comunei.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Lozna

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
1992

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Lozna 405 220 185
Curmeniş 244 132 112

Preluci 232 123 109
Valea Leşului

58 30 28



Valea Loznei

337 181 156
Total 1276 686 590

Populaţia pe sate la recensământul din 1992
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Lozna

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
2002

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Lozna 402 215 187
Curmeniş 230 116 114

Preluci 224 113 111
Valea Leşului

86 43 43
Valea Loznei

253 129 124
Total 1195 611 584



Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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În  anul  2008  populaţia  comunei  număra  1057 locuitori.  Această  valoare

reprezintă  un  procent de  0,43%  din populaţia  totală  a  judeţului,  respectiv 0,73%

din totalul populaţiei din mediu rural la nivel judeţean.

Densitatea populaţiei este de 19,5 loc/km2, valoare inferioară atât mediei pe

judeţ (64,2 loc/km2) , cât şi celei din regiunea Nord Vest (80,2 loc/km2).

Comuna Lozna  totalizează un număr de 501 de gospodării şi o medie de 2,38

persoane/familie, mai mică faţă de 2,9 persoane/familie cât este media pe judeţ.

Structura populaţiei după religie în comuna Lozna la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Lozna 405 391 0 6 0 4 0 1 3
Cormeniş 244 206 0 0 0 35 0 3 0

Preluci 232 209 0 0 0 7 0 16 0
Valea

Leşului
58 57 0 0 0 0 0 1 0

Valea
Loznei

337 299 0 4 0 33 0 1 0

Total 1276 1162 0 10 0 79 0 22 3



Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei după religie în comuna Lozna la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Lozna 402 379 3 10 10
Cormeniş 230 192 32 6

Preluci 224 195 23 5 1
Valea

Leşului 86 81 5
Valea
Loznei

253 205 3 45 0

Total 1195 1052 3 3 3 112 0 5 22



Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Structura  pe  religie:  88,6%  ortodocşi,  9,43%  penticostali,  2%  altă

religie. 0,3% din populaţia nu şi-au declarat religia.

Structura populaţiei după etnie în comuna Lozna la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Lozna 405 404 0 0 0 0 0 1
Cormeniş 244 236 0 0 7 0 0 1

Preluci 232 219 0 0 13 0 0 0
Valea

Leşului 58 58 0 0 0 0 0 0
Valea Loznei 337 337 0 0 0 0 0 0
Total 1276 1254 0 0 20 0 0 2

Structura populaţiei după etnie în comuna Lozna la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţ
ia total Români Maghiari Germani

Rrom
i

Evre
i

Slovac
i

Alte
naţionalit
ăţi

Lozna 402 402 0 0 0 0 0 0
Cormeniş 230 230 0 0 0 0 0 0



Preluci 224 221 0 0 3 0 0 0
Valea

Leşului 86 82 0 0 3 0 0 1
Valea Loznei 253 252 0 0 0 0 0 1
Total 1195 1187 0 0 6 0 0 2

Conform  recensământului  din  2002,  populaţia  totală  a  comunei  avea

următoarea structură etnică: români 99,3%,  0,2% maghiari şi 0,05% romi.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Lozna 405 40 48 143 174

Cormeniş 244 33 30 96 85
Preluci 232 37 29 82 84

Valea Leşului 58 3 9 24 22
Valea Loznei 337 50 54 107 126

Total 1276 163 170 452 491
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Lozna 402 44 81 115 162

Cormeniş 230 25 58 62 85
Preluci 224 22 51 61 90

Valea Leşului 86 17 20 27 22
Valea Loznei 253 31 41 74 107

Total 1195 139 251 339 466
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Ponderea populaţiei  cu  vârsta  sub 19  ani  este  redusă  (17%),  în  timp  ce

populaţia cu vârsta de peste 60 ani  reprezintă 39% din populaţia  totală a comunei,

un  procent  mult  mai  mare  faţă  de  media  pe  ţară  (19,5%).

Populaţia peste 35 de ani reprezintă 65% din populaţia totală. Tendinţa este

deocamdată  de  creştere  a  populaţiei  vârstnice  în  defavoarea  populaţiei tinere.

Prin creşterea populaţiei vârstnice, apar unele consecinţe inevitabile - creşte  indicele

de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă.

Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia  totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:



1992 2002 2008

Număr
total de

locuitori ai
comunei

1.276 1.195 1.057

Număr
naşteri

înregistrate

10 8 10

Număr
decese

înregistrate

33 22 19

Număr
căsătorii

4 8 4
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Migraţia populaţiei
Ani 1992 2002 2008

Număr
total de

locuitori ai
comunei

1.276 1.195 1.057

Stabiliri de
domiciliu în

localitate

24 34 17

Plecări cu
domiciliul

din
localitate

35 18 20
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Populaţia comunei Lozna a înregistrat o descreştere continuă din anul 1966

încoace. Singura excepţie este satul Valea Loznei, sat în care s-a înregistrat o  creştere

a  populaţiei  cu    40%.  Fenomenul  se  explică  prin  faptul  că frumuseţea  inedită  a

peisajului  a  generat  interesul  multor  persoane  cu putere economică să vină în

zonă, ca urmare, aici au apărut multe case de vacanţă.

Scăderea numărului populaţiei are a bază două cauze: unul - sporul natural

negativ (-24), datorită numărului mare de decese (32/an) şi numărului mic de naşteri

(4/an)  (acest  fenomen este  caracteristic multor  zone  rurale din România);  a  doua

cauză - fenomenul  migraţiei - foarte mulţi  dintre  „cei rămaşi” în localitate îşi

caută loc de muncă în afara ţării, deci fac parte din populaţia aşezărilor doar din punct

de vedere statistic.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Populaţi
e 1992 2002 Evoluţie/

Regresie

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 2002

Total 1491 1341 - 150 - 8 0 - 8 - 22 238 449 654 59

% 100 100 - 11.19 - 0.54 0 - 0.54 - 1.64 17.75 33.48 48.76 4.4



Populaţia comunei Poiana Blenchii
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 1.491 1.514 1.477 1.437 1.388 1.341 1.307 1.291 1.228 1.230
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La  recensământul  din  2002,  în  comuna Poiana Blenchii  erau  înregistrate

1.341 persoane, cu 150 mai puţine faţă de recensământul din 1992. Dintre acestea,

674  sunt  de  sex  feminin  şi  667  de  sex  masculin.  În  10  ani, populaţia comunei

a scăzut cu 10%.  În anul 2008 sunt  înregistrate 1.279 persoane, în scădere cu alte 5

procente faţă de ultimul recensământ.

În comuna Poiana Blenchii sunt 442 gospodării  familiale cu 579  familii de

persoane şi 89 gospodării compuse dintr-o singură persoană.

La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Poiana

Blenchii avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
1992

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Poiana
Blenchii 753 385 368
Fălcuşa 104 55 49
Gostila 601 297 304
Măgura 33 17 16

Total 1491 754 737
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Poiana

Blenchii avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
2002

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Poiana
Blenchii 746 382 364
Fălcuşa 91 48 43
Gostila 484 234 250
Măgura 20 10 10

Total 1341 674 667



Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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Structura populaţiei după religie în comuna Poiana Blenchii la recensământul

din 1992 arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Poiana
Blenchii 753 663 0 4 0 62 11 13 0
Fălcuşa 104 83 0 0 0 21 0 0 0
Gostila 601 496 0 0 0 66 39 0 0
Măgura 33 25 0 8 0 0 0 0 0
Total 1491 1267 0 12 0 149 50 13 0



Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei după religie în comuna Poiana Blenchii la recensământul

din 2002 arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Adventistă Penticostală Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Poiana
Blenchii 746 664 0 0 0 76 4 0 2
Fălcuşa 91 62 0 0 0 25 0 0 4
Gostila 484 387 0 0 7 63 25 0 2
Măgura 20 20 0 0 0 0 0 0 0
Total 1341 1133 0 0 7 164 29 0 8

Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Structura populaţiei după etnie în comuna Poiana Blenchii la recensământul

din 1992 arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Poiana
Blenchii 753 706 0 0 46 0 0 1
Fălcuşa 104 104 0 0 0 0 0 0
Gostila 601 601 0 0 0 0 0 0
Măgura 33 33 0 0 0 0 0 0
Total 1491 1444 0 0 46 0 0 1

Structura populaţiei după etnie în comuna Poiana Blenchii la recensământul

din 2002 arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Poiana
Blenchii 746 653 0 0 90 0 0 3
Fălcuşa 91 90 0 0 0 0 0 1
Gostila 484 484 0 0 0 0 0 0
Măgura 20 20 0 0 0 0 0 0
Total 1341 1247 0 0 90 0 0 4

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Poiana

Blenchii 753 153 177 243 180
Fălcuşa 104 7 18 32 47
Gostila 601 92 137 200 172
Măgura 33 2 1 10 20

Total 1491 254 333 485 419
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Poiana

Blenchii 746 151 202 187 206
Fălcuşa 91 13 19 11 48
Gostila 484 71 95 133 185
Măgura 20 3 3 4 10

Total 1341 238 319 355 449
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Din  datele Primăriei Poiana Blenchii,  reiese  că mai mult  de  o  treime  din

populaţia comunei depăşeşte vârsta de 60 de ani, un procent cu mult mai mare  faţă

de media  pe  ţară  (19-20%)  şi,  de  asemenea,  semnificativ mai mare faţă de

populaţia  tânără  (sub 18 ani). Tendinţa este deocamdată de creştere a populaţiei

vârstnice în defavoarea populaţiei tinere.

Prin creşterea populaţiei vârstnice, apar unele consecinţe nedorite. Creşte

indicele de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia  inactivă şi  cea

activă.  Din  ansamblul  populaţiei  vârstnice,  se  pot  remarca  unele grupe cu risc

crescut: persoanele foarte în vârstă (80 - 90 de ani), vârstnicii care  trăiesc  singuri

sau  care  nu  au  copii,  bătrânii  cu afecţiuni  sau handicapuri  grave,  cupluri  în

vârstă,  dintre  care  unul  sau ambii  sunt grav bolnavi,  femeile  în  vârstă.

Implicaţiile medicale  sunt mari  în  cazul acestor categorii de persoane. Se apreciază

că, după 65 de ani (începutul vârstei a treia), 50%  dintre  bătrâni  au  nevoie  de

îngrijiri medicale,  ambulatorii  sau spitaliceşti, iar la nivelul comunei nu există nici

măcar un punct sanitar.

Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia  totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:

1992 2002 2008

Număr total
de locuitori
ai comunei

1.491 1.341 1.228

Număr
naşteri

înregistrate

18 11 18

Număr
decese

înregistrate

26 33 18

Număr
căsătorii

15 6 5
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În  ceea  ce  priveşte  repartiţia  geografică  a populaţiei  comunei  Poiana

Blenchii,  se  observă  că  aproape  90%  locuieşte  în  două  sate:  Poiana Blenchii şi



Gostila,  iar un sat este pe cale de depopulare  totală  (mai sunt doar 8 persoane care

locuiesc în Măgura).

Din  punctul  de  vedere  al apartenenţei  etnice,  populaţia  comunei  Poiana

Blenchii este majoritar română (93%). Mai sunt  înregistrate 4 persoane de

naţionalitate maghiară şi 90 de etnie romă.

Comuna Rus, jud. Sălaj

Populaţi
e

1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 2954 2657 - 297 - 56 1 - 27 - 37 438 907 702 55

% 100 100 - 11.18 - 2.11 0.04 - 0.91 - 1.4 16.48 34.14 26.42 2.07

Populaţia comunei Rus
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 2.957 2.858 2.780 2.642 2.538 2.657 1.178 1.175 1.129 1.110
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Din  punct  de  vedere  administrativ,  comuna  Rus  cuprinde  trei  sate: Rus,

Buzas  şi  Fântânele-Rus.



La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Rus

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 1992
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Rus 858 452 406

Buzaş 169 89 80
Fântânele Rus 307 173 134

Hăşmaş 525 261 264
Şimişna 1095 576 519

Total 2954 1551 1403

Populaţia pe sate la recensământul din 1992
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Rus

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Rus 800 418 382

Buzaş 172 93 79
Fântânele Rus 248 130 118

Hăşmaş 414 205 209
Şimişna 1023 531 492

Total 2657 1377 1280



Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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În  anul  2007,  la  nivelul  comunei Rus  au  existat  678  gospodării,  ceea  ce

înseamnă că, în medie, o familie este alcătuită din 1,8 persoane. Altfel spus, multe

persoane locuiesc singure, cei mai mulţi fiind persoane vârstnice.

Structura populaţiei după religie în comuna Rus la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă Adventistă
Greco-
catolică Reformată Penticostală Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Rus 858 844 0 4 7 3 0 0
Buzaş 169 138 0 22 0 7 0 2 0

Fântânele
Rus 307 289 0 17 0 0 0 1 0

Hăşmaş 525 474 0 0 0 51 0 0 0
Şimişna 1095 929 31 3 3 126 0 3 0

Total 2954 2674 31 46 3 191 3 6 0



Populaţia după religie la recensământul din 1992
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Structura populaţiei după religie în comuna Rus la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat Populaţia
total Ortodoxă Adventistă Greco-

catolică Reformată Penticostală Baptistă Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Rus 800 768 0 0 0 9 19 0 4
Buzaş 172 130 0 17 0 24 0 0 1

Fântânele
Rus 248 248 0 0 0 0 0 0 0

Hăşmaş 414 366 0 0 0 48 0 0 0
Şimişna 1023 890 30 5 0 93 0 0 5

Total 2657 2402 30 23 0 174 19 0 9



Populaţia după religie la recensământul din 2002
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Structura populaţiei după etnie în comuna Rus la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Rus 858 858 0 0 0 0 0 0
Buzaş 169 169 0 0 0 0 0 0

Fântânele
Rus 307 305 0 0 0 0 0 2

Hăşmaş 525 525 0 0 0 0 0 0
Şimişna 1095 1021 4 0 70 0 0 0

Total 2954 2878 4 0 70 0 0 2

Structura populaţiei după etnie în comuna Rus la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Rus 800 798 2 0 0 0 0 0
Buzaş 172 172 0 0 0 0 0 0

Fântânele
Rus 248 240 0 0 8 0 0 0

Hăşmaş 414 414 0 0 0 0 0 0
Şimişna 1023 968 1 0 54 0 0 0

Total 2657 2592 3 0 62 0 0 0



Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Rus 858 115 163 320 260

Buzaş 169 16 29 57 67
Fântânele Rus 307 30 51 124 102

Hăşmaş 525 84 53 219 169
Şimişna 1095 193 182 411 309

Total 2954 438 478 1131 907
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Rus 800 119 196 226 259

Buzaş 172 23 37 40 72
Fântânele Rus 248 24 45 60 119

Hăşmaş 414 30 75 124 185
Şimişna 1023 155 266 271 331

Total 2657 351 619 721 966
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Ponderea populaţiei cu vârsta sub 18 ani este redusă, în timp ce populaţia cu o

vârstă de peste 66 ani reprezintă 27% din populaţia totală a comunei, ceea ce

înseamnă un procent mai mare  faţă de media pe  ţară  (19-20%).

Populaţia peste 35 de ani reprezintă 61% din populaţia totală. Tendinţa este

deocamdată  de  creştere  a  populaţiei  vârstnice  în  defavoarea  populaţiei tinere.

Structura populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă reflectă foarte clar gradul de

îmbătrânire  al  populaţiei  din  comună.  Îmbătrânirea  se  datorează  în primul rând

numărului foarte mic al noilor născuţi (2 în anul 2007), ceea ce are două cauze:

emigrarea populaţiei tinere din comună şi numărul redus al căsătoriilor.

Evoluţia populaţiei, natalitatea, mortalitatea şi numărul de căsătorii în

perioada 1992 – 2008

1992 2002 2008

Număr total
de locuitori ai

comunei

2.954 2.657 1.129

Număr naşteri
înregistrate

33 20 12

Număr decese
înregistrate

60 57 34

Număr
căsătorii

22 9 4
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Prin creşterea populaţiei vârstnice, apar unele consecinţe nedorite. Creşte

indicele de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia  inactivă şi  cea

activă.  Din  ansamblul  populaţiei  vârstnice,  se  pot  remarca  unele grupe cu risc

crescut: persoanele foarte în vârstă (80 - 90 de ani), vârstnicii care  trăiesc  singuri

sau  care  nu  au  copii,  bătrânii  cu  afecţiuni  sau handicapuri grave.

Din  punct  de  vedere  al  apartenenţei  etnice,  populaţia  comunei Rus  este

majoritar  română cu  99,8%,  iar maghiarii  deţin  un  procent  foarte mic,  de numai

0,02%.

Structura  din  punctul  de  vedere  al  apartenenţei  religioase  a  populaţiei:

90%  ortodocşi,  2,6%  greco-catolici  şi  7,4%  neoprotestanţi  (baptişti, adventişti,

penticostali).

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Din punct de vedere administrativ comuna Şimişna este compusă din două

sate: Şimişna şi Hăşmaş. Până în septembrie 2002 Şimişna şi Hăşmaş au aparţinut

comunei Rus, din acest considerent nu deţinem date statistice despre comuna, înainte

de anul 2002.

Populaţia comunei Şimişna
An 2003 2004 2006 2008 2010

Populaţia 1.410 1.389 1.349 1.308 1.259
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Populaţia totală a comunei (în momentul de de faţă) numără 1259 de locuitori,

din care:

- 922 de locuitori în reşedinţă de comună, Şimişna – 73,21% din populaţia

totală a comunei;

- 337 de locuitori în satul Hăşmaş – 26,79% din populaţia totală a comunei.

În anul 2008, la nivelul comunei au existat 531 gospodării, ceea ce înseamnă

ca, în medie, o familie este alcătuită din 2,73 persoane.

Principalele caracteristici demografice (populaţia totală, natalitatea şi

mortalitatea, numărul de căsătorii) sunt prezentate în tabelul următor.

2003 2006 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

1.410 1.349 1.129

Număr naşteri
înregistrate

5 11 13

Număr decese
înregistrate

26 29 24

Număr
căsătorii

8 9 6
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Migraţia populaţiei
Ani 2003 2006 2008

Număr total de
locuitori ai

comunei

1.410 1.349 1.129

Stabiliri de
domiciliu în

localitate

1 22 8

Plecări cu
domiciliul din

localitate

2 27 39



În perioada 2002-2008 populaţia comunei a înregistrat o scădere continuă, în

anul 2008 populaţia a scăzut cu 17% faţă de anul 2002. Scăderea populaţiei are la

bază două cauze esenţiale: spor natural negativ, respectiv numărul mare de decese

(20) şi număr mic de naşteri (3), şi spor de migraţie negativ, respectiv numărul

persoanelor care vin în comună. În anul 2008, 39 de persoane au părăsit comuna şi 8

de persoane au sosit în comună, soldul migratorilor fiind negativ.

În anul 2008, structura populaţiei din punctul de vedere al apartenenţei

confesionale se prezintă astfel: 81,2% ortodocşi şi 18,8% neoprotestanţi (baptişti,

adventişti, penticostali etc.).

Comuna Zalha, jud. Sălaj

Populaţie 1992 2002
Evoluţie/
Regresie

Soldul migrării
Soldul natural
(natalitatea-
mortalitate) Sub 20

ani
2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 2002

Total 1462 1384 - 78 - 43 1 - 13 - 16 148 470 559 24

% 100 100 - 5.64 - 2.94 0.07 - 0.89 - 1.16 10.7 33.95 40.39 1.73

Populaţia comunei Zalha
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 1.462 1.384 1.346 1.248 1.206 1.177 1.129 1.071 1.020 946
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La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Zalha

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 1992
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Zalha 459 241 218
Ceaca 360 182 178

Ciureni 184 89 95
Valea Ciurenilor

38 16 22
Valea Hranei 190 98 92
Valea Lungă 142 83 59

Vârtesca 89 47 42
Total 1462 756 706
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Zalha

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Zalha 377 199 178
Ceaca 294 151 143

Ciureni 138 69 69
Valea Ciurenilor

38 18 20
Valea Hranei 134 64 70
Valea Lungă 116 63 53

Vârtesca 80 36 44
Total 1177 600 577



Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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La recensământul din 2002, în comuna Zalha erau înregistrate 1.177 persoane,

cu 285 mai puţine faţă de recensământul din 1992.  Dintre acestea 600 sunt de sex

feminin şi 577 de sex masculin. În 10 ani, populaţia comunei a scăzut cu 20%, cea

mai însemnată scădere a unei comune din  judeţul Sălaj. În anul 2008 sunt înregistrate

puţin peste 1.000 persoane, continuând trendul pronunţat descrescător al evoluţiei

populaţiei. În ultimii zece ani, nu s-au înregistrat mai mult de 3 naşteri pe ani, dar în

schimb 22-27 de persoane au decedat anual.

În comuna Zalha, în anul 2002, erau 472 gospodării familiale şi 129

gospodării compuse dintr-o singură persoană.



Structura populaţiei după religie în comuna Zalha la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă Adventistă
Greco-
catolică Reformată Penticostală Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Zalha 459 430 0 29 0 0 0 0 0
Ceaca 360 342 0 17 0 0 0 1 0

Ciureni 184 174 0 0 0 10 0 0 0
Valea

Ciurenilor 38 38 0 0 0 0 0 0 0
Valea

Hranei 190 185 0 5 0 0 0 0 0
Valea
Lungă 142 135 0 0 0 7 0 0 0

Vârtesca 89 75 0 0 0 14 0 0 0

Total 1462 1379 0 51 0 31 0 1 0
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Structura populaţiei după religie în comuna Zalha la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă Adventistă
Greco-
catolică Reformată Penticostală Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Zalha 377 377 0 0 0 0 0 0 0
Ceaca 294 285 0 6 3 0 0 0 0

Ciureni 138 137 0 0 0 0 0 1 0
Valea

Ciurenilor 38 38 0 0 0 0 0 0 0
Valea

Hranei 134 134 0 0 0 0 0 0 0
Valea
Lungă 116 104 0 0 0 12 0 0 0

Vârtesca 80 56 0 0 0 24 0 0 0

Total 1177 1131 0 6 3 36 0 1 0
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Structura populaţiei după etnie în comuna Zalha la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţ
ia total

Român
i

Maghia
ri

Germa
ni

Rrom
i

Evr
ei

Slovac
i

Alte
naţionalit
ăţi

Zalha 459 459 0 0 0 0 0 0
Ceaca 360 360 0 0 0 0 0 0



Ciureni 184 184 0 0 0 0 0 0
Valea

Ciurenil
or 38 38 0 0 0 0 0 0

Valea
Hranei 190 190 0 0 0 0 0 0
Valea
Lungă 142 140 0 0 0 0 0 2

Vârtesca 89 89 0 0 0 0 0 0
Total 1462 1460 0 0 0 0 0 2

Structura populaţiei după etnie în comuna Zalha la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români
Maghi
ari Rromi Tigani

Evre
i Slovaci

Alte
naţionalit
ăţi

Zalha 377 367 0 0 10 0 0 0
Ceaca 294 291 0 0 0 0 0 3

Ciureni 138 137 0 0 0 0 0 1
Valea

Ciurenilor 38 38 0 0 0 0 0 0
Valea

Hranei 134 134 0 0 0 0 0 0
Valea
Lungă 116 116 0 0 0 0 0 0

Vârtesca 80 80 0 0 0 0 0 0
Total 1177 1163 0 0 10 0 0 4

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Zalha 459 59 91 165 144
Ceaca 360 36 53 148 123



Ciureni 184 39 39 50 56
Valea Ciurenilor 38 1 5 15 17

Valea Hranei 190 13 39 74 64
Valea Lungă 142 18 21 41 62

Vârtesca 89 12 14 38 25
Total 1462 178 262 531 491
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Zalha 377 51 88 101 137
Ceaca 294 34 43 95 122

Ciureni 138 17 27 44 50
Valea Ciurenilor 38 4 7 12 15

Valea Hranei 134 9 22 40 63
Valea Lungă 116 23 25 21 47

Vârtesca 80 10 20 14 36
Total 1177 148 232 327 470



Populaţia pe vârste la recensământul din 2002
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Din datele statistice, reiese că mai mult de jumătate din populaţia comunei

depăşeşte vârsta de 60 de ani, un procent cu mult mai mare faţă de media pe ţară (19-

20%) şi de asemenea semnificativ mai mare faţă de populaţia tânără (sub 18 ani).

Tendinţa este de creştere a populaţiei vârstnice în defavoarea populaţiei tinere.

Prin creşterea populaţiei vârstnice, apar unele consecinţe nedorite. Creşte

indicele de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia inactivă şi cea

activă. Din ansamblul populaţiei vârstnice, se pot reliefa unele grupe cu risc crescut:

persoanele foarte în vârstă (80 - 90 de ani), vârstnicii care trăiesc singuri sau care nu

au copii (aproape 20 %), bătrânii cu afecţiuni sau handicapuri grave, cupluri în vârstă,

dintre care unul sau ambii sunt grav bolnavi, femeile în vârstă. Dar aspectul cel mai

important îl constituie implicaţiile medicale. Se apreciază că după 65 de ani

(începutul vârstei a treia), 50% dintre bătrani au nevoie de îngrijiri medicale,

ambulatorii sau spitaliceşti, iar la nivelul comunei nu există nici măcar un punct

sanitar.

Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:



1992 2002 2008

Număr total
de locuitori ai

comunei

1.462 1.177 995

Număr
naşteri

înregistrate

18 13 11

Număr
decese

înregistrate

31 29 22

Număr
căsătorii

14 10 8
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Ani 1992 2002 2008

Număr total
de locuitori ai

comunei

1.462 1.177 995

Stabiliri de
domiciliu în

localitate

2 17 14

Plecări cu
domiciliul din

localitate

45 16 16
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Comuna Surduc, jud. Sălaj

Populaţi
e

1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 4323 4026 - 297 - 12 - 64 - 30 2 684 1116 2226 220

% 100 100 - 7.38 - 0.28 - 1.59
-

0.69
0.05 19.99 27.71 55.29 5.46

Având în vedere rolul populaţiei în ansamblul teritorial rural, studiile

demografice au în vedere: numărul şi dinamica populaţiei, structura pe sexe şi grupe

de vârstă, structura profesională, structura pe medii socio-economice şi geografice,

densitatea populaţiei, nivelul de trai, structura naţională etc.

Izvoarele istorice pe care le avem la dispoziţie ne permit să afirmăm că

teritoriul comunei este populat din timpuri străvechi. Din timpul perioadei romane

merită să amintim existenţa castrului roman de la Tihău, precum şi a altor fortificaţii

ridicate pe înălţimile din jur (Dealul Hraii etc.). Cercetările vechi au arătat, iar cele



mai noi au confirmat ridicarea acestora de către unităţi auxiliare, precum Cohors I

Cannanefatium. (Pentru mai multe amănunte se va consulta partea referitoare la

istoricul comunei). Retragerea Aureliană nu a însemnat nici părăsirea acestor locuri

decât de administraţie, armată, pe când civilii care, sigur, trăiau pe lângă castru au

rămas, iar peste Someş erau dacii liberi. Atestarea documentară a satelor comunei

noastre în secolele XIV – XVI nu ne poate conduce la concluzia că neapărat atunci s-

au înfiinţat satele, ci, mai mult ca sigur, mult mai devreme.

Populaţia comunei Surduc
An 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 4.323 4.207 4.138 4.115 4.111 4.026 3.938 3.868 3.815 3.719
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La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Surduc

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
1992

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Surduc 1.437 725 712
Briglez 390 200 190

Cristolţel 533 279 254
Solona

308 171 137



Testioara 105 56 49
Tihău

1113 560 553
Turbuţa

437 221 216
Total 4323 2212 2111

Populaţia pe sate la recensământul din 1992
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Surduc

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din
2002

Din care
Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi

Surduc 1.367 713 654
Briglez 353 200 153

Cristolţel 460 233 227
Solona 288 150 138

Testioara 100 54 46
Tihău 1080 552 528

Turbuţa 378 187 191
Total 4026 2089 1937



Populaţia pe sate la recensământul din 2002
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La recensământul populaţiei din 18 martie 2002 populaţia comunei Surduc se

cifra la 4.026 locuitori, situându-se pe locul 6 între comunele Judeţului Sălaj.

Grupând populaţia pe localităţile componente ale comunei situaţia se prezintă astfel:

♦ Surduc 1367 locuitori reprezentând 34% din totalul populaţiei

♦ Braglez 353 locuitori reprezentând 9%

♦ Cristolţel 460 locuitori reprezentând 11%

♦ Solona 288 locuitori reprezentând 7%

♦ Teştioara 100 locuitori reprezentând 2%

♦ Tihău 1080 locuitori reprezentând 27%

♦ Turbuţa 378 locuitori reprezentând 9%.

Structura populaţiei după religie în comuna Surduc la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Surduc
1.437 1314 0 21 4 51 0 8 25 14

Briglez
390 379 0 8 0 0 3 0 0 0

Cristolţel
533 500 0 27 0 3 0 0 3 0

Solona
308 300 4 0 0 0 0 0 4 0

Testioara
105 105 0 0 0 0 0 0 0 0



Tihău
1113 910 0 106 4 67 0 4 22 0

Turbuţa
437 335 0 0 0 0 0 0 102 0

Total 4323 3843 4 162 8 121 3 8 156 14

Populaţia după religie la recensământul din 1992

3843
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3
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Altă religie
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religie nedeclarată

Structura populaţiei după religie în comuna Surduc la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Ortodoxă
Romano-
catolică

Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă Baptistă

Altă
religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Surduc
1.367 1265 0 9 0 54 0 5 3 31

Briglez
353 339 0 5 0 0 5 0 0 4

Cristolţel
460 444 0 0 0 9 0 0 0 7

Solona
288 271 0 0 0 15 0 0 0 2

Testioara
100 89 0 0 0 10 0 0 0 1

Tihău
1080 886 0 83 5 85 0 4 0 17

Turbuţa
378 294 0 0 0 0 0 0 0 84

Total 4026 3588 0 97 5 173 5 9 3 146



Populaţia după religie la recensământul din 2002

3588

0

97
5 5

173
9 3

146 Ortodoxă

Romano-catolică

Greco-catolică

Reformată

Penticostală

Adventistă

Baptistă

Altă religie
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Structura populaţiei după etnie în comuna Surduc la recensământul din 1992

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 1992

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Surduc 1.437 1351 4 0 80 0 0 2
Briglez 390 390 0 0 0 0 0 0

Cristolţel 533 500 0 0 33 0 0 0
Solona 308 308 0 0 0 0 0 0

Testioara 105 105 0 0 0 0 0 0
Tihău 1113 1108 5 0 0 0 0 0

Turbuţa 437 436 0 0 0 0 0 1
Total 4323 4198 9 0 113 0 0 3

Structura populaţiei după etnie în comuna Surduc la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat

Popula
ţia

total Români Maghiari Germani Rromi
Evre
i Slovaci

Alte
naţionalit
ăţi

Surduc 1.367 1263 3 0 101 0 0 0
Briglez 353 353 0 0 0 0 0 0

Cristolţel 460 454 0 0 5 0 0 1



Solona 288 288 0 0 0 0 0 0
Testioara 100 100 0 0 0 0 0 0

Tihău 1080 1072 8 0 0 0 0 0
Turbuţa 378 378 0 0 0 0 0 0

Total 4026 3908 11 0 106 0 0 1

Minorităţi:

♦ 0,27 % maghiari - 10 persoane

♦ 2,63 % rromi - 108 persoane

♦ 0,04 % alte naţionalităţi

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Surduc 1.437 307 398 457 275
Briglez 390 60 80 147 103

Cristolţel 533 92 121 184 136
Solona 308 40 49 130 89

Testioara 105 8 14 49 34
Tihău 1113 225 267 349 272

Turbuţa 437 71 99 141 126
Total 4323 803 1028 1457 1035
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 2002 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 2002

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Surduc 1.367 291 384 394 298
Briglez 353 49 89 102 113

Cristolţel 460 80 102 141 137
Solona 288 32 59 90 107

Testioara 100 9 10 32 49
Tihău 1080 159 279 349 293

Turbuţa 378 64 86 109 119
Total 4026 684 1009 1217 1116
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Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia  totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:

1992 2002 2008

Număr
total de

locuitori ai
comunei

4.323 4.026 3.815

Număr
naşteri

înregistrate

41 55 27



Număr
decese

înregistrate

71 53 70

Număr
căsătorii

29 20 18
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Ani 1992 2002 2008

Număr
total de

locuitori ai
comunei

4.323 4.026 3.815

Stabiliri de
domiciliu

în localitate

69 66 73

Plecări cu
domiciliul

din
localitate

81 47 84
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Comuna Vad, jud. Cluj

Populaţi
e

1992 2002

Evoluţie
/

Regresi
e

Soldul
migrării

Soldul
natural

(natalitatea-
mortalitate)

Sub 20
ani

2002

Peste
60 ani
2002

Populaţi
a activă

Şoma
j

1992 2002 1992 2002

Total 2153 2149 - 4 - 54 12 - 43 - 24 272 857 1020 45

% 100 100 - 0.19 - 2.51 0.56
-

1.99
1.12 12.66 39.88 47.46 2.09

Comuna Vad are o populație de 2143 de locuitori, o suprafață totală de 77

kilometri pătrați, iar densitatea populației este de 27,8 locuitori/kilometru pătrați.

Locuitorii comunei dețtin 1.122 clădiri organizate, din care 1.099 de gospodării.

Populaţia comunei Vad
An 2002 2004 2006 2008 2010

Populaţia 4.026 3.938 3.868 3.815 3.719
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La recensământul din 1992 populaţia din satele aparţinătoare comunei Vad

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate la recensământul din 1992
Sate Nr. Locuitori
Vad 388

Bogata de Jos 362
Bogata de Sus 295

Calna 166
Cetan 557

Curtuiuș 190
Valea Groșilor 195

Total 2153

Populația pe sate la recensământul din 1992

388

362

295166
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Curtuiuș
Valea Groșilor



Structura etnică a populației

Etnie Valoare absolută Valoare relativă

Romani 2092 97,62%

Maghiari 8 0,37%

Rromi 43 2%

Total 2143 100 %

Populația după etnie în comuna Vad

2092

8

43

Romani
Maghiari
Rromi

Structura populației după religie

Religie Valoare absolută Valoare relativă
Ortodoxă 1742 81,28 %

Romano-catolica 4 0,18 %
Reformata 6 0,27 %

Penticostala 235 10,96 %
Greco-catolica 129 6,01%

Baptista 2 0,09 %
Adventista de ziua a

Saptea
10 0,46 %

Unitariana 1 0,04 %
Alta religie 14 0,65 %

Total 2143 100%



Populația după religie în comuna Vad
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Structura populației pe sexe și vârste

Vârsta și sex Valoare absolută Valoare relativa
0-14 ani, barbati 123 5,73 %
0-14 ani, femei 137 6,39 %

15-59 ani, barbati 516 24,07 %
15-59 ani, femei 457 21,32 %
60+ ani, barbati 396 18,47 %
60+ ani, femei 514 23,98 %

Total 2143 100%

Populația pe vârste în comuna Vad

260

973

910
0-14 ani
15-59 ani
peste 60 ani



Comuna Câțcău, jud. Cluj

Populaţie 1992 2002
Evoluţie/
Regresie

Soldul migrării
Soldul natural
(natalitatea-
mortalitate) Sub 20

ani
2002

Peste 60
ani

2002

Populaţia
activă Şomaj

1992 2002 1992 2002

Total 2417 2572 155 - 3 - 34 13 11 402 612 1023 152

% 100 100 6.03 - 0.12 - 1.4 0.5 0.43 15.63 23.8 39.77 5.9

Având în vedere rolul populaţiei în ansamblul teritorial rural, studiile

demografice au în vedere: numărul şi dinamica populaţiei, structura pe sexe şi grupe

de vârstă, structura profesională, structura pe medii socio-economice şi geografice,

densitatea populaţiei, nivelul de trai, structura naţională etc.

Populaţia comunei Câțcău
An 1992 2002 2009

Populaţia 2.417 2.572 2.477
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La recensământul din 2002 populaţia din satele aparţinătoare comunei Câțcău

avea următoarea structură:

Populaţia pe sate şi pe sexe la recensământul din 2002
Din care

Sate Nr. Locuitori Femei Bărbaţi
Câțcău 1.633 831 802
Muncel 266 135 131
Sălişca 616 300 316
Total 2515 1266 1249

Populația pe sate la recensîmântul din 2002

1.633
266

616

Câțcău
Muncel
Salisca

Structura populaţiei după religie în comuna Câțcău la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după religie la recensământul din 2002

Sat Populaţia
total Ortodoxă Romano-

catolică
Greco-
catolică Reformată Penticostală Adventistă Baptistă Altă religie

Atei, fără
religie, cu

religie
nedeclarată

Câțcău 1.633 1373 1 6 22 0 57 0 0 174

Muncel 266 230 0 0 0 0 0 0 0 36

Salisca 616 527 1 6 56 0 0 0 0 26

Total 2515 2130 2 12 78 0 57 0 0 236



Populația după religie la recensământul din 2002
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Structura populaţiei după etnie în comuna Câțcău la recensământul din 2002

arăta în felul următor:

Populaţia după etnie la recensământul din 2002

Sat
Populaţia

total Români Maghiari Germani Rromi Evrei Slovaci
Alte
naţionalităţi

Câțcău 1.633 1539 23 1 2 0 0 68
Muncel 266 263 0 0 0 0 0 3
Salisca 616 560 56 0 0 0 0 0
Total 2515 2362 79 1 2 0 0 71

Populația după etnie la recensământul din 2002
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71
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Tigani
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Slovaci
Alte naţionalităţi



Structura populaţiei pe grupe de vârstă la Recensământul din 1992 se prezenta

astfel:

Populaţia pe vârste la recensământul din 1992

Sat Populaţia total
Grupe de vârstă

0-14 15-34 35-60 Peste 60 ani
Câțcău 1.547 241 403 394 509
Muncel 277 61 57 79 80
Sălișca 593 100 167 169 157
Total 2417 402 627 642 746
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Principalele  tendinţe  demografice  (populaţia  totală,  natalitatea  şi

mortalitatea, numărul de căsătorii şi tendinţele de migraţie) sunt prezentate în tabelul

şi graficul de mai jos:

1992 2002 2009

Număr total
de locuitori ai

comunei

2.342 2.556 2.479

Număr naşteri
înregistrate

35 18 26

Număr decese
înregistrate

22 29 48

Număr
căsătorii

25 11 11
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II.2.1.4 Patrimoniu de mediu

Biodiversitatea

În anul 2007 în vederea conservării şi valorificării diversităţii biologice a

judeţului  Sălaj,  au  continuat  local,  la nivel de  comună, demersurile de

implementare a Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 din România.

În vederea declarării siturilor de interes comunitar pentru regiunea Valea

Someşului au fost validate ştiinţific tipurile de habitate corespunzătoare Directivei

Europene Habitate, astfel:

- Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului

Este considerată arie naturală protejată prin Legea nr.5 din 2000 şi intră în

categoria de Rezervaţie naturală de tip peisagistic, floristic şi geologic (categoria IV -

IUCN) fiind în custodia Direcţiei Silvice Zalău şi în proprietate a statului român prin

R.A. Romsilva. Rezervaţia este localizată în localitatea Cliţ a comunei Băbeni la o

altitudine medie de 240 m şi are suprafaţa de 16,00 ha. Importanţa ştiinţifică este dată

de structura geologică şi vegetaţia endemică. Astfel relieful se înfăţişează ca un perete

stâncos, cu pante abrupte de 60-700, care se ridică pe o diferenţă de nivel de 140-150

m. de la limita terasei stângi a Someşului. Din punct de vedere geologic, formaţiunea

de bloc este constituită din gresii cuarţoase de vârstă oligocen superior dispuse în

bancuri, recunoscute sub numele de gresii de Cliţ. Formaţiunea este considerată a

avea cea mai mare deschidere la zi, în întreg bazinul Transilvaniei. Nivelele de

eroziune a suprafeţei superioare culminează la 378,5 m. în Dealul Piciorul Stoica;

374,6 m. în Dealul Poieni şi 360,5 m. în Dealul Hranei. Vegetaţia predominantă

aparţine elementelor europene  cu  răspândire atlantică şi nordică. Specia iarba neagră

(Calluna vulgaris) specifică sudului continentului spre Mediterana (în Spania şi

Italia), joacă un evident rol cenotic,  fiind coedificatorul dominant a numeroase

asociaţii de  tufişuri acidofile europene. Pentru latitudinea europeană şi implicit a ţării

noastre, specia realizează un avantpost extrem spre nord. Rezervaţia Stanii Cliţului

reprezintă un obiectiv ce-şi justifică calitatea de arie naturală protejată prin faptul că



adăposteşte o viguroasă populaţie de Calluna vulgaris (foto 2)  la o altitudine foarte

joasă (200-240m). Această specie floristică este nouă pentru covorul vegetal al

României. De asemenea, în compoziţia floristică a asociaţiei vegetale este semnalat şi

endemismul carpatic Silene dubia (vegetaţie ierboasă de stâncărie).

- Pădurea La castani

Este  rezervaţie naturală de  tip  forestier  (categoria  IV  IUCN) considerată

arie naturală protejată prin Legea nr.5 din 2000, aparţine localităţii Rogna din comuna

Ileanda, judeţ Sălaj. Proprietar este statul român, iar rezervaţia se află în administraţia

R.A. Romsilva a Ocolului Silvic Ileanda Rezervaţia are o suprafaţă de 7,8 ha. şi

ocupă versanţii aflaţi la o altitudine medie de 280 m.

Importanţa  ştiinţifică este dată de prezenţa endemică a castanului comestibil

(Castanea sativa). Arboretele rezervaţiei au  următoarea compoziţie: 60%  castan

comestibil  (Castanea  sativa), 20%  fag  (Fagus  sylvatica) şi 20% gorun (Quercus

petraea). Circa 80% dintre exemplarele de castan comestibil s-au regenerat natural.

Vârsta exemplarelor din rezervaţie este cuprinsă  între 1  şi 100 de  ani.  Iniţial,

împăduririle  cu  castan  comestibil s-au început în perioada domniei reginei Maria

Tereza. Însă, specia fiind de origine mediteraneană nu a suportat condiţiile

fenologice locale, ci s-a aclimatizat doar unele zone deluroase adăpostite cu climă

mai blândă. Castanul comestibil se mai întâlneşte în areale restrânse în Banat şi în

jurul oraşului Baia Mare.

- Peştera Măgurici

Cu suprafaţa de 1 ha. a fost declarată arie protejată şi monument al naturii de

tip speologic (categoria III IUCN) conform actului normativ  Hotârârea Guvernului

României nr. 2151/2004. Ca localizare se află în comuna Răstoci (componentă a

comunei Ileanda) şi constituie teren public, fiind în administraţia Primăria comunei

Ileanda.



Importanţă ştiinţifică constă în structura geologică (compoziţia mineralogică)

a peşterii, dar şi faptului că oferă condiţii de habitat pentru specii rare de lilieci. În

ţara noastră trăiesc 30 de specii de lilieci care sunt ocrotite prin Legea nr.90 din 20

mai 2000, când România a aderat la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa,

adoptat la Londra la 4 decembrie 1991. Dintre cele cinci specii identificate în Peştera

Măgurici, trei specii de liliac: Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum,

R.hipposideros),

Liliacul cu barbă şi Liliacul cu mustăţi (Miniopterus schreibersii) sunt

prioritare pentru Convenţia pentru conservarea populaţiei de lilieci în Europa -

EUROBATS. Habitatul de cavernă neexploatată turistic a dus la selectarea acestei

peşteri ca Sit de  Importanţă Comunitară  (SCI)  în cadrul Reţelei Ecologice Europene

NATURA 2000. Populaţiile de lilieci din această peşteră formează colonii mari de

sute sau mii de indivizi, numărul lor în peşteră fiind dependent de specie, sezon şi de

biologia lor. Prin urmare, Peştera Măgurici reprezintă un sit de hibernare, reproducere

şi creştere a puilor pentru speciile de lilieci menţionate mai sus.

Din punct de vedere geologic, rezultatele obţinute în urma analizelor

mineralogice indică faptul că Peştera Măgurici reprezintă un sit de o deosebită

importanţă prin componenţa sa chimică, rocile minerale componente fiind foarte rare

atât în ţara noastră cât şi în Europa sau alte continente. Având  în vedere bogatul

material  informaţional pe care  îl oferă Peştera Măgurici pe plan  intern dar şi

internaţional, se  impune cu prioritate eliminarea accesului turistic, vizitarea fiind

permisă numai în scopul cercetărilor ştiinţifice.

- Peştera Stanii Cliţului

Este o rezervaţie peisagistică cu o suprafaţă de 16 ha. Din punct de vedere

geologic se constituie din gresii cuarţoase dispuse în bancuri, recunoscute sub

denumirea de gresii de Cliţ.

Biodiversitatea Microregiunii Valea Someşului dispune de o  valoroasă

bogăţie a resurselor naturale. Insuficienţa studiilor ştiinţifice asupra acestui ansamblu



colinar a determinat în timp exploatarea lui pentru folosinţe agricole. Deşi

microregiunea deţine puţine areale reprezentative pentru declararea ariilor naturale

protejate de interes naţional, în ultimii ani, procesul de constituire şi validare a reţelei

Ecologice Europene NATURA 2000  (la nivel  judeţean) a dus  la o creştere

semnificativă a suprafeţelor protejate, ariilor naturale protejate la nivel naţional

adăugându-li-se sau suprapunându-li-se teritorii mai extinse, cu elemente de interes

conservativ comunitar.

NATURA 2000

Pe  teritoriul  judeţului Sălaj a  fost  înregistrat un număr de 17 propuneri de

situri NATURA 2000, din care 5 SPA (Arii de protecţie specială avifaunistică, pentru

protecţia păsărilor sălbatice) şi 12 SCI (Situri de importanţă comunitară pentru

protecţia unor specii de floră şi faună, dar şi habitate).

Dintre acestea, au  fost validate  ştiinţific un număr de 3 SPA-uri: Cursul

mijlociu al Someşului, Zona Nuşfalău, Izvorul Crişului şi 5 SCI-uri: Tusa-Barcău,

Racâş-Hida, Pădurea La Castani, Peştera Măgurici şi Cursul mijlociu al

Someşului.Un număr de 8 propuneri SCI şi SPA s-au suprapus unor arii naturale

protejate: Cursul mijlociu al Someşului  (SCI şi SPA), Peştera Măgurici, Racâş-Hida,

Pădurea La Castani, Mlaştina de la Iaz, Tusa-Barcău, Ceheiu – SPA, Cehei – SCI.

Propunerile de situri NATURA 2000 au totalizat o suprafaţă de 13201,2 ha la nivelul

judeţului.

În  urma  studiilor  efectuate,  în  anul  2007  prin  Ordinul  M.M.G.A.  nr.

776/2007, dintre aceste propuneri de situri NATURA 2000, au fost declarate   arii

naturale protejate numai 3 SCI-uri: Tusa-Barcău, Racâş-Hida şi Peştera Măgurici.

Directiva HABITATE

Conform bazei naţionale de date NATURA 2000, pe  teritoriul  judeţului Sălaj

au  fost  identificate, validate  şi declarate prin  lege un număr de 3 tipuri de habitate

corespunzătoare Directivei Habitate, însumând o suprafaţă de 204,23 ha:



- 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis – 1 ha, cu teritoriul

de hrănire a microchiropterelor  (speciilor de  lilieci) de 93 de ha – în

cadrul sitului Peştera Măgurici – sat Răstoci, comuna Ileanda;

- 9160 - Păduri cu elemente dacice de stejar şi carpen – 91,23 ha, în cadrul

sitului Racâş-Hida – sat Racâş, comuna Hida;

- 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum – 19 ha, în cadrul sitului

Tusa-Barcău – sat Tusa, comuna Barcău.

FLORA SĂLBATICĂ

În cursul anului 2007 nu au fost efectuate studii de floră care să identifice sau

să reconfirme prezenţa speciilor de floră sălbatică de interes comunitar care figurează

în anexa 2 Directive Habitate. Au fost identificate şase specii de interes comunitar

care figurează în anexa V a Directivei Habitate (plante de interes comunitar ale căror

prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management): arnica

(Arnica montana), pedicuţa (Lycopodium clavatum), ghiocelul (Galanthus nivalis) şi

trei specii de

muşchi  de  turbă:  Sphagnum  subsecundum,  Sphagnum  amblyphyllum  şi

Sphagnum magellanicum.

De asemenea, a fost identificată o specie de plantă ocrotită prin legislaţia

naţională - strugurii ursului (Arctostaphylos uva-ursi). A fost autorizată recoltarea şi

achiziţia în vederea recoltării a unui număr de 112 specii de floră sălbatică.

În anul 2007, din totalul de 126 de specii de faună ocrotită prin lege, speciile

sălbatice de interes naţional au însumat un număr de 41 de specii, iar fauna de interes

comunitar – 89 de specii. Un număr de 31 de specii de faună sălbatică a fost

valorificat economic.

ARII PROTEJATE

Judeţul Sălaj deţine un număr de 15 arii naturale protejate de interes naţional:

Pădurea Lapiş, Balta Cehei, Lunca cu lalea pestriţă – Valea Sălajului, Calcarele de



Rona, Pietrele Moşu  şi Baba, Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului, Peştera

Măgurici, Pădurea La Castani, Grădina Zmeilor, Poiana cu narcise de  la Racâş-Hida,

Gresiile de pe Stânca Dracului, Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău, Mlaştina de  la

Iaz, Stejărişul Panic şi Stejărişul de baltă Panic.

De asemenea, un număr de 13 arii naturale protejate sunt declarate la nivel

judeţean, din care doar 5 corespund celei mai recente definiţii legale a ariilor naturale

protejate: Aliniamentul de alun  turcesc de  la Treznea, Stejarul secular de la Gârcei,

Stejarul secular de la Românaşi, Zona Tusa şi Zona Jebuc-Stana.

Dintre cele 15 arii naturale protejate de  interes naţional, 5  intră  în categoria

III IUCN (monument al naturii), restul de 10 fiind rezervaţii naturale (categoria IV

IUCN). De asemenea, ariile naturale protejate de interes judeţean sunt fie monumente

ale naturii (2), fie rezervaţii naturale (3).În regiunea Valea Someşului sunt desemnate

trei arii naturale protejate:

- Rezervaţia peisagistică Stâna Cliţului - rezervaţie naturală de tip

peisagistic, floristic şi geologic este considerată arie naturală protejată.

- Pădurea La Castani declarată rezervaţie naturală de tip  forestier, este

considerată arie naturală protejată.

- Peştera Măgurici a fost declarată arie protejată de tip speologic şi

monument al naturii.

În ceea ce priveşte tipul de administrare a ariilor naturale protejate, Rezervaţia

Stânii Cliţului se află în custodia Direcţiei Silvice Zalău, Pădurea La Castani  este  în

administraţia Ocolului  Silvic  al  comunei  Ileanda,  iar Peştera Măgurici în

administraţia Primăriei Comunei Ileanda.



Numele zonei
Suprafaţa

în ha Caracteristici principale (clasificarea directivelor
privind Habitatele, Păsări, Habitate şi Păsări)

Rezervaţia peisagistică
„Stanii Cliţului” 16

Arie naturală protejată prin Legea nr.5 din 2000,
Rezervaţie naturală de tip peisagistic, floristic şi
geologic (categoria IV - IUCN) fiind în custodia
Direcţiei Silvice Zalău şi în proprietate a statului
român prin R.A. Romsilva. Localizare: Comuna

Băbeni, sat Cliţ

Monumentul naturii
Peştera Măgurici 1

Monument al naturii de tip speologic (categoria III
IUCN) conform actului normativ Hotârârea

Guvernului României nr. 2151/2004

Rezervaţia naturală
“Pădurea La Castani” 7.8

Este rezervaţie naturală de tip forestier (categoria IV
IUCN) considerată arie naturală protejată prin Legea
nr.5 din 2000, aparţine localităţii Rogna din comuna
Ileanda, judeţ Sălaj. Proprietar este statul român, iar
rezervaţia se află în administraţia R.A. Romsilva a
Ocolului Silvic Ileanda. A fost declarată în baza

Ordinului M.M.D.D nr. 1964/13.12.2007

Situl de Importanţă
Comunitară

„Peştera Măgurici”
93

Dintre cele 5 specii de microchiroptere identificate în
Peştera Măgurici, 3 specii, Rhinolophus

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros şi
Miniopterus schreibersii sunt priorităţi EUROBATS,

iar prezenţa lor presupune desemnarea unei arii
speciale de conservare (conform actelor normative

O.U.G. 236/2000, şi a Legii 462/2001).

II.2.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural

În judeţul Sălaj sunt 68 de biserici de lemn, datate din secolele XVIII-XIX,

monumente de arhitectură de o valoare artistică şi istorică.

Bisericile din comunele regiunii reprezintă esenţa turismului cultural şi

religios. Biserici care se regăsesc pe teritoriul microregiunii:

- pe  teritoriul  comunei  Băbeni  (în  satele Piroşa  şi  Poieniţa)  există –

două biserici din lemn, pictate în anul 1863;

- pe teritoriul comunei Gâlgău: biserica de lemn   „Fecioara Maria” din

Bârsău Mare datată din 1690; biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din



Fodora,  realizată  în  1817.  În  centrul  de  comună  funcţionează  un

muzeu al satului.;

- pe teritoriul comunei  Ileanda există multe biserici:  “Biserica nobililor”,

care datează din 1441  (Podiş),  „Biserica din  lemn”  (Podiş) construită în

jurul anului 1780, în interior existând picturi pe lemn; Biserica ginerilor

construită în 1730, nemodificată până în 1970 când pe temelia ei s-a

construit noua biserică ortodoxă; „Biserica de lemn” de  la Negreni,

construită  în anul 1580, cu două uşi mici  iconostas; Biserica de lemn

„Hramul Adormirea Măicii Domnului”, atestată dinsecolul al XVIII-lea.

„Biserica de la Răstoci” este şi monument istoric, construită şi pictată între

anii 1827-1836, având caracteristici originale în stil tradiţional românesc,

specific nordului Transilvaniei;

- pe teritoriul comunei Letca: Biserica de  lemn „Sfânta Maria” - monument

arhitectural datând din secolul al XVII-lea, Biserica de lemn „Adormirea

Maicii Domnului” din satul Purcăreţ, bisericile de  lemn „Sfânţii

Arhangheli” din Soimoşeni şi Topliţa, care sunt monumente de arhitectură

de o valoare artistică şi  istorică.  În satul Şoimoşeni se află şi biserica de

lemn atestată  în anul 1736 cu hramul „Sfânţii Arhangheli”;

- pe teritoriul comunei Lozna: biserica de lemn atestată în anul 1813,  cu

hramul „Sfântul Dumitru”;

- pe teritoriul comunei Poiana Blenchii: biserica de lemn atestată în  anul

1707, cu hramul „Sfânţii Arhangeli Mihail şi Gavril” în satul Măgura;

biserica ortodoxă „Sf. Petru şi Pavel” din Poiana Blenchii, biserica

ortodoxă din Goştila, Mănăstirea „Sfânta Maria” şi Monumentul  Eroilor

ridicat  în curtea Bisericii ortodoxe  în amintirea celor 51 de eroi căzuţi în

primul război mondial;

- pe teritoriul comunei Rus: Mănăstirea  „Sfânta Maria”, construită

începând din 1997, în partea de hotar numită Răfeni, pe una din terasele

din dreapta Someşului;



- pe  teritoriul comunei Şimişna:  „Valea Mănăstirii”, unde a existat o

mănăstire a călugărilor ortodocşi, care şi-a încheiat existenţa la începutul

secolului al XIX-lea. Biserica Mănăstirii a fost mutată în localitatea

Pustuţa unde există şi azi;

- pe teritoriul comunei Zalha: Biserica de lemn, ridicată în anul 1821.

- pe teritoriul comunei Câţcău în judeţul Cluj se găsesc: Biserica de lemn

„Sfântul Nicolae” din satul Muncel (construită la începutul secolului

XVIII) şi Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Deal”

din satul Sălişca (construită în jurul anului 1680).

- pe teritoriul comunei Vad din judeţul Cluj se găsesc: Biserică Ortodoxă

din satul Vad, întemeiată la mijlocul secolului al XIV-lea şi atribuită

potrivit tradiţiei lui Ştefan cel Mare, stăpânitor al cetăţii Ciceului şi al

satelor din jur, Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavriil” din 1671, din satul Calna şi Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 1791, din satul Valea Groşilor.

Pe teritoriul regiunii se regăsesc următoarele valori istorice:

- pe malul stâng al văii Pingăniţa, între Turbiţa şi Ciocmani la „Malu Roşu”

sau „Ochiuţ” sunt aşezări din epoca prefeudală, precum şi o aşezare

preistorică; în comuna Lozna, la „Cetăţea”, se găsesc ruine de turn roman;

- în satul Preluci (comuna Lozna), la 50 m de “Holm”, la vest de biserica

satului şi la „Locul Hornicilor” sunt ruinele a două turnuri romane;

- în comuna Poiana Blenchii, în satul Fălcuşa se găsesc vestigii romane

(turnul roman);

- în comuna Zalha, pe Pintenul de deal „Burzour”, este o aşezare dacică din

secolele II-I. i. Hr.;

- în comuna Letca, în hotarul satului Lemniu, la 2,2 km de biserica la

„Stiubei” s-a identificat o aşezare preistorică şi una din epoca

feudalismului timpuriu;



- între satele Cuciulat (comuna Letca) şi Băbeni (comuna Băbeni), pe malul

drept al Someşului, cca. 150 m de la şosea, în incinta carierei de calcar s-a

descoperit  peştera cu picturi rupestre din epoca paleoliticului superior;

- pe teritoriul comunei Gîlgău la Căpâlna există vestigii romane.

Deşi nu există tradiţie în turismul de iarnă, acesta se poate practica ocazional,

în condiţii bune,  în  Ileanda şi Poiana Blenchii, unde există pârtii neamenajate.

Datini si obiceiuri

Traditiile şi obiceiurile sunt păstrate din moşi-strămoşi. Sărbătorile religioase

sunt respectate, oamenii se îmbracă cu ce au mai frumos şi merg la biserica, de

asemenea cei mai mulţi respectă cu stricteţe zilele de post.

În ajunul de Crăciun, copii obişnuiesc să colinde în cete pe la casele

gospodărilor, unde primesc colaci, nuci, mere şi bani. Cei mai mici obişnuiesc să

umble cu un baţ în care adună colacii şi cu traista pe umăr pentru celelalte produse.

Cei mai mari, elevii de gimnaziu umblă cu "Steaua", în grupuri de câte trei şi pe care

o împodobesc cât mai frumos, tinerii umbla cu "Irozii" ( o mică piesă de teatru ), iar

rromii umblă cu "Ţurca" (asemănătoare cu capra din Muntenia şi Moldova)

împodobită cu ţoale şi betele. Ceilalţi locuitori tineri trecuţi de 15 ani adulţi şi maturi

colindă de la o casa la alta. În ajunul Anului Nou se umblă cu "Pluguşorul" iar rromii

cu "Ţurca".

De Paşti, în Noaptea Învierii, din fiecare casa oamenii se îndreaptă spre

biserică pentru a sărbătorii Învierea Domnului şi a lua "Paştele" sfinţit în faţa lor şi

donat de către unul dintre gospodarii satului.

A doua zi de Paşte bărbaţii tineri şi bătrâni merg să "ude" florile satului. Un

obicei care s-a pierdut a fost acela din a 2-a zi de Paşti, când la biserica veche, zisă "a

ginerilor" erau nişte pietre mari unde se adunau familiile înrudite şi petreceau.

De asemenea, mai sunt câteva obiceiuri din trecut care prea puţin se păstrează

astăzi: "claca de pene" şi "torsul de lână", când femeile se adunau mai multe la o casă,



unde povesteau, cântau şi se ospătau. Un alt obicei păstrat la Răstoci este "cununa" o

sărbătoare a recoltatului cerealelor.

Vechile obiceiuri de nuntă: "chematul la nuntă" de către câţiva tineri

"chemători" îmbrăcaţi în costume naţionale cu steaguri şi ştergare este înlocuit astăzi

prin invitaţii tipărite. Dar cu ocazia nunţilor s-a mai păstrat "cântecul găinii' – o găină

frumos împodobită, când una sau două femei pricepute, o duc la masa mirilor şi

naşiilor cu cântece şi piuituri şi care-şi cer plata de la naşi. Tot la nunţi se practică

"furatul pantofului miresei", care de asemenea când este găsit trebuie plătit.

Obiceiuri: fiii satului, strigatul din coasta (datu roţii împăiate), joc de la

Bogata, Datul roţii şi strigătul din sat Fodora de Anul Nou, etc.

În privinţa turismului, teritoriul Valea Someşului nu are încă o rezonanţă

deosebită pe plan regional sau naţional. În prezent, activitatea turistică caracteristică

este turismul de tranzit şi balnear.

Infrastructura turistică a teritoriului este slab dezvoltată, neajuns la care se mai

adăugă calitatea scăzută a serviciilor turistice, volumul redus al investiţiilor şi lipsa

promovării potenţialului turistic atât pe plan regional, cât şi naţional.

Singurul obiectiv turistic cu tradiţie, exploatat în teritoriul Valea Someşului,

este staţiunea balneoclimaterică cu bază de tratamente, din comuna Ileanda, care nu a

fost modernizată în ultimii 20 de ani.

Există iniţiative de dezvoltare a acestui sector şi în alte comune. În comuna

Poiana Blenchii au fost întreprinse activităţi de reabilitare şi punere în valoare a

bisericii Măgura (monument istoric) în cadrul unui parteneriat între Parohie, Consiliul

local şi sectorul privat. Tot în comuna Poiana Blenchii a fost recent inaugurată o

pensiune turistică modernă, promovată în circuitul turistic al zonei Maramureşului.

Numărul total al locurilor de cazare la nivelul microregiunii este de apro-

ximativ 150 de paturi. În anul 2007 au fost înregistrate în jur de 20.000 înnoptări în

unităţile de cazare.

În ceea ce priveşte numărul structurilor de cazare şi al unităţilor adiacente,

comuna Ileanda se situează pe primul loc cu un hotel (categoria I, 75 paturi), o



pensiune turistică, un han şi 4 restaurante; pe al doilea loc, comuna Gâlgău cu 3

pensiuni şi 7 restaurante; pe locul trei, comuna Poiana Blenchii cu o pensiune turistică

cu 50 de unităţi de cazare. În celelalte comune ale microregiunii nu există locuri de

cazare înregistrate.

Teritoriul Valea Someşului prezintă un cadru natural şi construit deosebit

având potenţialul unei zone atractive, generatoare de venit.

Principalele domenii turistice cu potenţial de dezvoltare sunt: agroturismul,

turismul natural, turismul de iarnă, turismul cultural şi religios. Principalele obiective

turistice, care reprezintă elementele de bază ale dezvoltării turismului, sunt împărţite

în trei categorii.

La nivelul teritoriului Valea Someşului se remarcă un număr foarte mare de

biserici de lemn cu valoare de obiective de patrimoniu naţional care reflectă strânsa

legătură care a existat încă din vechime între comunităţile locale şi activităţile de

exploatare a lemnului.

De asemenea, de remarcat este prezenţa unor vestigii romane pe cuprinsul

teritoriului fapt ce determină o plasare în timpuri străvechi ale comunităţilor de

locuitori de pe Valea Someşului.

Agricultura şi creşterea animalelor a reprezentat şi încă reprezintă principalul

motor al economiei rurale din teritoriul Valea Someşului. Activităţile agricole

reprezintă mare parte din îndeletnicirile locuitorilor Văii Someşului fie că este vorba

de creşterea animalelor şi cultural câmpului realizate în cadrul fermelor de subzistenţă

sau semi-subzistenţă fie că este vorba de cele practicate în scopuri comerciale. Pentru

că teritoriul Văii Someşului este plasat din punctul de vedere al reliefului în zona de

altitudine deal prezenţa pădurilor şi activităţile de exploatare a acesteia au fost şi sunt

încă reprezentantive la nivelul teritoriului.



II.2.1.6 Economia locală
II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active

Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 7310 3624 1585 341 1476
% 100 49.6 21.7 4.66 20.19

Din totalul populației din teritoriul vizat de prezenta strategie, numai 7310

persoane fac parte din categoria de populație activă. Această populație este împărțită

astfel pe sectoare de activitate: 3624 persoane lucrează în sectorul agricol,

reprezentând 49,6 % din totalul populației active; 1585 fac parte din sectorul

industrial și de artizanat, reprezentând 21,7 % din totalul populației active; 341

lucrează în sectorul comerțului cu o pondere de 4,66% și 1476 în sectorul serviciilor

cu o pondere de 20,19%.

Aceste date demonstrează caracterul predominant agricol al economiei

teritoriului şi faptul că principalul motor de dezvoltare al economiei teritoriului este

agricultura, însă ca şi elemente de dezvoltare se identifică şi sectorul industrial şi

sectorul serviciilor.

Persoanele care stăpânesc o meserie sau au calificări ca meseriaşi, părăsesc

teritoriul, de cele mai multe ori pe perioadă nedeterminată. Structura profesională a

populaţiei reflectă atât gradul de dezvoltare socioculturală, cât şi profilul specializării

locuitorilor. Categoriile de ocupatii in functie de specializare si pe domenii, sunt: în

domeniul agricol: agricultori, crescători de animale, culegători de ciuperci sau fructe

de pădure, apicultori, în domeniul industrial: ingineri, economişti, tâmplari,

confecţioneri, în domeniul social: coafeze, comercianţi, vânzători, administratori,

funcţionari publici, jurişti; în domeniul medical: medici umani şi veterinari, asistenţi

medicali şi asistenţi personali; în domeniul cultural: profesori, învăţători, educatoare.

Rata activităţii economice a populaţiei microregiunii Valea Someşului era de

29,85% (anul 2002), mult sub media pe ţară (68,1%). În valoare absolută, la nivelul



anului 2002, în microregiune au existat 7.310 de persoane active şi 17.181 persoane

inactive.

Rata de ocupare a microregiunii la ultimul recensământ a fost de 25,8%, mai

puţin de jumătate raportat la nivel de ţară (62,4%). Nivelul scăzut al ratei de activitate

economică şi al ocupării este rezultatul ponderii reduse a populaţiei tinere. Experienţa

şi pregătirea profesională a populaţiei explică faptul că cea mai mare parte a

populaţiei ocupate îşi desfăşoară activitatea în agricultură, şi doar o proporţie

nesemnificativă în sectorul serviciilor.

Cea mai mare parte a veniturilor populaţiei provine din exteriorul comunităţii

(pensii, salariaţi ai sectorului public, ajutoare sociale, salarii ale celor care lucrează la

societăţi comerciale din oraşele învecinate sau în străinătate).

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

2002
Populaţia

activă Sector agricol
Sector

industrial şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 836 531 147 30 128
% 100 63.52 17.58 3.58 15.32

Conform recensământului din anul 2002, structura populaţiei active şi inactive,

se prezenta astfel:

Persoane Procent din populaţia

totală

Populaţia activă 938 45,46 %

- ocupaţi 836 40,52 %

- şomeri 102 4,94 %

Populaţia inactivă 1.125 54,54 %

- pensionari 713 34,56 %

- elevi 175 8,49 %



- altă situaţie 237 11,49 %

Populaţia totală 2.063 100 %
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Din populaţia totală a comunei, ponderea populaţiei inactive (54,54 %)

depăşeşte ponderea populaţiei active. Mai puţin de 28 % din populaţia activă a

comunei Băbeni este angajată în activităţi lucrative (productive) ca salariaţi, lucrători

pe cont propriu sau patroni. Potrivit aproximărilor făcute de angajaţii primăriei,

procentul populaţiei active şi inactive nu a suferit modificări însemnate din anul 2002

până în 2008.

Populaţia salariată a comunei Băbeni are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 57 3 2 4 40
% 100 5.26 3.01 7.02 70.2



2005 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 95 0 4 4 79
% 100 0 4.21 4.21 83.16

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 64 0 2 4 53
% 100 0 3.12 6.25 82.81

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 102 0 45 5 44
% 100 0 44.12 4.9 43.13

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 108 3 46 0 59
% 0 2.77 42.59 0 54.63

Întrucât în comună oferta locurilor de muncă este foarte redusă, majoritatea

localnicilor  fac  naveta  spre  centrele  urbane  din  apropiere,  preferat  fiind oraşul

Jibou. Se estimează că circa 78 de persoane fac naveta la Jibou, iar 26 de persoane

sunt plecate la muncă în străinătate.

Persoanele  care  stăpânesc  o  meserie  sau  au  calificări  ca  meseriaşi,

părăsesc localitatea, de cele mai multe ori pe perioadă nedeterminată.

Structura profesională a populaţiei reflectă atât gradul de dezvoltare socio-

culturală,  cât  şi  profilul specializării  locuitorilor.  Categoriile  de  ocupaţii  în

funcţie de specializare şi pe domenii, sunt:  în domeniul agricol: agricultori, crescători

de  animale,  culegători  de  ciuperci  sau  fructe  de  pădure, apicultori, în domeniul

industrial: ingineri, economişti, tâmplari, confecţioneri, în  domeniul  social:  coafeze,



comercianţi,  vânzători,  administratori, funcţionari  publici,  jurişti;  în  domeniul

medical: medici  umani  şi  veterinari, asistenţi  medicali  şi  asistenţi  personali;  în

domeniul  cultural:  profesori, învăţători, educatoare.

Comuna Gâlgău, jud Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 861 410 206 52 193
% 100 47.62 23.93 6.04 22.41

65%  din  populaţia  comunei  Gâlgău  este  inactivă.  Mai  puţin  de  25%  din

populaţia localităţii este angajată în activităţi lucrative (aducătoare de venit) (fie ca

salariaţi, patroni sau lucrători pe cont propriu).

Situaţia  populaţiei  comunei Gâlgău  pe  categorii  de  implicare  în  domeniul

economic  (activ/inactiv  sau  şomer)  este  surprinsă  de  recensământul  din 2002

astfel:

Populaţia activă Populaţia inactivă

Total Ocupaţi Şomeri Total Elevi Pensionari Altele

974 861 113 1817 323 981 513
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Populaţia salariată a comunei Gâlgău are următoarea repartizare pe sectoare

de activitate:

2004
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 212 6 90 14 89
% 100 2.83 42.45 6.6 41.98

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 171 6 66 12 74
% 100 3.5 38.59 7.02 43.27

2006
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 220 0 78 13 117
% 100 0 35.45 5.9 53.18

2007
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 201 2 80 14 96
% 100 0.99 39.8 6.96 47.76

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 313 3 132 15 163
% 100 0.96 42.17 4.79 52.08



Comuna Ileanda, jud. Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 789 392 116 44 237
% 100 49.68 14.7 5.58 30.03

Conform recensământului din anul 2002, din punctul de vedere al implicării

locuitorilor în viaţa economică, populaţia se împarte în: activă şi inactivă, a cărei

structură se prezintă astfel:

Persoane Ponderea din populaţia

totală

Populaţia activă 835 32,3%

- ocupată 789 30,5 %

- şomeri 46 1,8 %

Populaţia inactivă 1754 67,8%

- pensionari 798 30,9

- elevi 393 15,2

- altă situaţie 563 21,8

Populaţi totală 2589 100%
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Populaţia inactivă a comunei este dublul populaţiei active. 67,8% din

populaţia comunei Ileanda este inactivă conform evidenţelor statitice. Apoximativ

25% din populaţia comunei Ileanda este angajată în activităţi lucrative (aducătoare de

venit) fie ca salariaţi, lucrători pe cont propriu sau patroni. În anul 2007, un număr de

348 persoane au realizat venituri din salarii. Domeniile cele mai frecvente în care sunt

ocupate resusele umane locale sunt: industria extractivă de suprafaţă, exploatarea

lemnului, servicii turistice, comerţ, educaţie, administraţie publică.

În anul 2002, un număr de 46 de persoane au beneficiat de ajutor de şomaj,

din care 32 de bărbaţi şii 14 femei. Numărul şomerilor aflaţi în căutarea primului loc

de muncă a fost de 15 persoane.

Populaţia salariată a comunei Ileanda are următoarea repartizare pe sectoare

de activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 387 20 137 12 173
% 100 5.17 35.4 3.1 44.7

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 323 10 95 8 164
% 100 3.09 29.41 2.48 50.77

2006
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 348 3 111 25 147
% 100 0.86 31.89 7.18 42.24



2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 270 3 20 31 150
% 100 1.11 7.4 11.48 55.55

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 288 4 19 35 226
% 100 1.39 6.59 12.15 78.47

În ciuda faptului că viaţa economică este diversificată la nivel de comună,

numărul locurilor de muncă este sub cerere. De aceea, o parte a localnicilor fac naveta

în oraşele apropiate comunei. Persoanele care au calificări în diverse meserii,

părăsesc comuna, de cele mai multe ori definitiv.

Comuna Letca, jud. Sălaj

2002
Populaţia

activă Sector agricol
Sector

industrial şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 356 52 144 32 198
% 100 14.6 40.45 8.99 55.62

Conform  recensământului  din  anul  2002  privind  implicarea  localnicilor

în activitatea  economică  a  comunei,  populaţia  se  grupează  în:  activă  şi inactivă,

după următoarea structură:

Persoane Procent din populatia

totala

Populatia activă 451 20,1 %
- ocupată 356 15,9 %
- şomeri 95 4,3 %

Populatia inactivă 1793 79,9 %



- pensionari 1274 56,8 %
- elevi 164 7,3 %

- altă situaţie 355 15,9 %
Populaţia totală 2244 100 %
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Ponderea populaţiei inactive din populaţia totală a comunei este aproape de

patru  ori  mai mare  decât  ponderea  populaţiei  active.  Pensionarii  au  o pondere

foarte ridicată (56,8%) care depăşeşte de mai mult de şapte ori de ponderea populaţiei

ocupate.

În anul 2002, un număr de 95 de persoane au beneficiat de ajutor de şomaj,

din care, 75 de bărbaţi şi 20 de  femei. Numărul dosarelor de ajutor social acordate

pe  baza  legii  416/2001  privind  venitul minim  garantat  a  scăzut odată  cu

trecerea  anilor  datorită  înăspririi  conditiilor  de  aplicare  a  legii.

Numărul şomerilor aflaţi în căutarea primului loc de muncă a fost de 49.

Populaţia salariată a comunei Letca are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 80 1 20 2 49
% 100 1.25 25 2.5 61.25



2005 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 69 0 2 17 45
% 100 0 2.89 24.63 65.21

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 82 5 3 22 48
% 100 6.1 3.66 26.83 58.54

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 86 4 11 16 44
% 100 5.65 12.79 18.6 51.16

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 111 6 32 15 58
% 100 5.4 28.82 13.51 52.25

În anul 2008,  la nivelul comunei Letca numai 26 persoane beneficiază de

ajutor de şomaj, iar 70 de persoane sunt fără loc de muncă.

Structura  profesională  a  populaţiei  reflectă  atât  ocupaţiile  locuitorilor  din

această comună, cât şi gradul de dezvoltare socio-culturală.

Numărul  locurilor de muncă  în comună este  redus şi,  în consecinţă, mulţi

dintre localnici  fac  naveta  în  oraşele  apropiate  comunei.  Circa  65  de persoane

fac naveta în orase, iar 10 de persoane sunt plecate la muncă în străinătate.



Comuna Lozna, jud. Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 184 65 38 23 58
% 100 35.32 20.65 12.50 31.52

Conform  recensământului  din anul  2002,  structura  populaţiei  active  şi

inactive, se prezintă astfel:

Persoane Procent din populaţia

totală

Populaţia activă 271 22,6 %

- ocupată 184 15,3 %

- şomeri 87 7,2 %

Populaţia inactivă 924 77,3 %

- pensionari 655 54,8 %

- elevi 106 8,8 %

- altă situaţie 163 13,6 %

Populaţia totală 1195 100 %
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77,3% din populaţia totală a comunei Lozna era înregistrată ca fiind inactivă

la ultimul  recensământ al populatiei  (22). Mai puţin de 15% al  localnicilor erau

angajaţi  în  activităţi  lucrative  (aducătoare de  venit)  (fie  ca  salariaţi, lucrători  pe

cont  propriu  sau  patroni).  Pensionarii  au  o  pondere  foarte ridicată  (54,8%)  care

depăşeşte  de  aproape de  patru  ori  ponderea populaţiei  ocupate.  Ponderile

populatiei  active  şi  celei  inactive  nu  s-au schimbat semnificativ până în anul 2008.

În anul 2002, 87 de persoane au beneficiat de ajutor de şomaj, din care 72

persoane au  fost  de  sexul  masculin  şi  15  persoane  de  sexul  feminin.

Numărul şomerilor aflaţi  în căutarea primului  loc de muncă a fost redus (7

persoane).

Structura  profesională  a  populaţiei  reflectă  gradul  de  dezvoltare socio-

culturală,  pregătirea  şi  ocupaţiile  locuitorilor  comunei.

Numărul  locurilor  de muncă  din  comună  este  redus, mulţi dintre  localnici

sunt angajaţi în afara comunei (Dej, Jibou, Jucu).

2004
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 50 2 0 2 33
% 100 4 0 4 66

2005 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 49 3 0 1 37
% 100 6.122 0 2.04 75.51

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 55 3 0 5 39
% 100 5.45 0 5.45 70.91



2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 59 3 0 7 43
% 100 5.08 0 11.86 72.88

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 56 5 2 6 43
% 100 8.93 3.57 10.71 76.79

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 298 131 56 13 98
% 100 43.96 18.79 4.36 32.88

Locuitorii  comunei  Poiana  Blenchii  au  calificări  în  domeniile:

agricultură, creşterea animalelor, colectarea ciupercilor şi fructelor de pădure,

creşterea albinelor,  educaţie,  comerţ,  meşteşuguri  (ţesătorie  cuverturi),  construcţii,

prelucrarea lemnului, administraţie locală.

73% din populaţia comunei Poiana Blenchii este inactivă şi numai 16% din

populaţie  este angajată  în  activităţi  aducătoare  de  venit  (fie  ca  salariaţi, patroni

sau lucrători pe cont propriu).

Situaţia  populaţiei comunei Poiana Blenchii  pe  categorii  activ/inactiv  este

surprinsă de recensământul din 2002 astfel:

Populaţia activă Populaţia inactivă

Total Ocupaţi Şomeri Total Elevi Pensionari Altele

357 298 59 984 157 544 283
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Situatia celor 357 de persoane active este următoarea:

Salariati Patroni Lucratori
pe cont
propriu

Membri societati
agricole/cooperativei

Lucrator
familial in
gospodaria
proprie

Alta
situatie

Someri
in
cautarea
unui loc
de
munca

175 5 37 0 103 0 37

Populaţia salariată a comunei Poiana Blenchii are următoarea repartizare pe

sectoare de activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 62 3 6 2 47
% 100 4.84 9.68 3.23 75.81

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 56 0 4 2 46
% 100 0 7.14 3.57 82.14



2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 54 0 0 2 47
% 100 0 0 3.70 87.04

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 78 2 6 7 52
% 100 2.56 7.69 8.97 66.7

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 70 6 6 8 50
% 100 8.57 8.57 11.42 71.42

Comuna Rus, jud. Sălaj

2002
Populaţia

activă Sector agricol
Sector

industrial şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 1514 1127 197 39 151
% 100 74.44 13.01 2.58 9.97

Structura  profesională  a  populaţiei  reflectă  atât  ocupaţiile  locuitorilor  din

această comună, cât şi gradul de dezvoltare socio-culturală.

Populaţia salariată a comunei Rus are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

2004
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 93 5 40 2 39
% 100 5.38 43.01 2.15 41.94



2005 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 67 0 13 2 46
% 100 0 19.4 2.98 68.66

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 55 1 0 6 42
% 100 1.81 0 10.9 76.36

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 78 2 0 8 43
% 100 2.56 0 10.26 55.12

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 104 26 25 6 47
% 100 25 24.04 5.77 45.19

Comuna Șimișna, jud. Sălaj

În anul 2008, la nivelul comunei o singură persoană beneficia de ajutor de

şomaj, iar 49 de persoane au fost înregistrate ca fiind fără loc de muncă.

O pondere foarte ridicată o au pensionarii: 47,9% (602 persoane) din populaţia

totală a comunei sunt pensionate.

Structura profesională a populaţiei  reflectă atât gradul de dezvoltare

economică al comunei, cât şi ocupaţiile locuitorilor din această localitate. În anul

2006, din totalul populaţiei, numai 51 de locuitori erau salariaţi.



Numărul locurilor de munca în comună este redus, iar 45 dintre localnici fac

naveta în oraşele apropiate comunei: Baia Mare, Zalău, Dej, în timp ce aproximativ

225 de persoane sunt plecate la munca în străinătate.

Populaţia salariată a comunei Şimişna are următoarea repartizare pe sectoare

de activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 34 0 0 2 32
% 100 0 0 5.88 94.12

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 37 0 5 2 30
% 100 0 13.51 5.4 81.08

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 51 0 0 13 32
% 100 0 0 25.49 62.75

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 51 0 0 14 29
% 100 0 0 27.45 56.86

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 51 0 2 12 38
% 100 0 3.92 23.52 74.5



Comuna Zalha, jud. Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 323 249 22 16 36
% 100 77.08 6.82 4.95 11.15

70% din populaţia comunei Zalha este inactivă şi numai 10% din populaţia

este angajată în activităţi aducătoare de venit (fie ca salariaţi, patroni sau lucrători pe

cont propriu).

Situaţia populaţiei comunei Zalha pe categorii activ/inactiv este surprinsă de

recensământul din 2002 astfel:

Populaţia activă Populaţia inactivă

Total Ocupat Şomeri Total Elevi Pensionari Alte

347 323 24 830 107 566 157
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Situaţia celor 347 de persoane active este următoarea:

Salariati Patroni Lucratori

pe cont

propriu

Membri

societăţi

agricole

Lucrator

in

gospodăria

proprie

Alta

situatie

Someri in

cautare

loc

munca

83 2 34 0 213 1 14

Populaţia salariată a comunei Zalha are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

2004 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 58 5 0 3 44
% 100 8.62 0 5.17 75.86

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 47 0 0 2 41
% 100 0 0 4.25 87.23

2006 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 58 0 0 9 45
% 100 0 0 15.52 77.58

2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 55 0 0 10 40
% 100 0 0 18.18 72.72



2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 54 3 0 9 42
% 100 5.55 0 16.7 77.8

Comuna Surduc, jud. Sălaj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 899 116 477 72 234
% 100 12.9 53.06 8 26.03

Populaţia salariată a comunei Surduc are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

2004
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 422 15 229 19 143
% 100 3.55 54.27 4.5 33.88

2005
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 423 11 237 18 141
% 100 2.6 56.03 4.26 33.33

2006
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 415 15 194 34 94
% 100 3.61 46.75 8.2 22.65



2007 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 410 5 210 37 81
% 100 1.22 51.2 9.02 19.75

2008 Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 408 24 174 41 169
% 100 5.88 42.64 10.05 41.42

Comuna Vad, jud. Cluj

2002 Populaţia
activă Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 883 548 182 17 102
% 100 4.4 0 11.1 60

Migrarea în exterior a populației rurale tinere, alături de îmbătrânirea

populației rurale, conduce la un declin al forței de muncă disponibilă din spațiul rural.

Populația rurală activă a scăzut cu aproape 7% în perioada 2002-2005,

ajungând la circa 4,5 milioane, în timp ce populația activă urbană a crescut cu 3%. În

cifre absolute, rata de ocupare a urmat îndeaproape această tendință , aproximativ 4,2

milioane de persoane având locuri de munca în zona rurală.

Din păcate economia de piață și-a pus amprenta clar asupra caracteristicilor

pieței muncii în comuna Vad, determinând modificări semnificative de volum și

structura principalilor indicatori ai forței de muncă.

Profilul economic dominant al comunei Vad este agricol, fapt ilustrat

semnificativ de numărul mic al agenților economici de pe raza comunei.

În anul 2007 structura economică a populației comunei Vad a fost:

- pensionari: 1650



- salariați: 215

- persoane ocupate în agricultură: cca. 1200 de persoane, în special din

rândul pensionarilor

- șomeri: 248

- elevi: 210

- navetiști: 35

Populația activă a fost de 2143 persoane, iar rata somajului – 11,5% situându-

se mult peste media naționala (4,1% - decembrie 2010).

Luând în considerare tipologia structurii economice a populației comunei

măsurile ce se vor întreprinde în domeniul politicii de ocupare a forței de munca vor

urmări, în principal:

- creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

- măsuri de sprijinire a șomerilor;

- reconversia profesională a unor categorii de șomeri;

- organizarea de acțiuni de consiliere în cariere și reorientare profesională

pentru persoanele cu vârstă 18-40 de ani;

- creșterea mobilității, flexibilității și adaptabilității forței de munca prin

programe de formare continuă;

- garantarea șanselor egale prin transparența ofertelor de locuri de muncă ;

- orientarea spre activități non-agricole a populației.

Comuna Câțcău, jud. Cluj

2002
Populaţia

activă Sector agricol
Sector

industrial şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 367 3 0 3 41
% 100 0.82 0 0.82 11.17



Populaţia salariată a comunei Câţcău are următoarea repartizare pe sectoare de

activitate:

1992
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 182 4 12 9 112
% 100 2.2 6.59 4.95 61.54

2002
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 47 3 0 3 41
% 100 6.38 0 6.38 87.23

2004
Populaţia
salariată Sector agricol

Sector
industrial şi de

artizanat

Sector de
comerţ

Sector privind
serviciile

Total 263 3 58 32 170
% 100 1.14 22.05 12.17 64.64

La nivelul comunei Câţcău se observă faptul că o mare parte a populaţiei

active este salariată în sectorul servicii, spre deosebire de majoritatea celorlalte

comune componente ale teritoriului unde  majoritatea populaţiei este angajată în

sectorul agricol.

II.2.1.6.2 Agricultură

Structura economică a teritoriului Valea Someşului este una predominant

agrară, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic. Cu toate acestea, industria, şi

nu agricultura, asigură valoarea adăugată a zonei.

Agricultura este ramura economică care ocupă cea mai mare parte a populaţiei

din treritoriu, fiind însă una de subzistenţă. În marea majoritate a cazurilor,

exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Din cauza vârstei înaintate

a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există suprafeţe semnificative care



rămân necultivate. Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică

necorespunzătoare, caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări

mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. Numărul asociaţiilor

sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea adăugată a

produselor agricole fiind şi ea modestă. La acestea se adăugă caracterul accidentat al

reliefului, care face ca majoritatea lucrărilor agricole să se efectueze în condiţii

dificile.

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 72488 16804 3475 26104 16951 139
% 100 23.18 4.79 36.01 23.38 0.19

Porcine Bovine Ovine Caprine Păsări Cabaline

Familii
de

albine Iepuri
Numar
capete 11547 6304 36386 1575 125047 761 2739 2530

Suprafaţa agricolă (33.849 ha) ocupă 46,76% din suprafaţa totală a teritoriului

(72.200 ha) şi este structurată după cum urmează: suprafaţa arabilă reprezintă

23,18%; păşunile şi fâneţele 23,38%; culturile de viţă de vie şi pomi fructiferi 0,19%,

iar 4,79% suprafeţele agricole necultivate. Pe teritoriu există două societăţi

comerciale care au ca obiect de activitate prestarea serviciilor agricole.

Creşterea animalelor reprezintă ocupaţia de bază a multor localnici, dar şi a

unor societăţi comerciale care au ca domeniu de activitate această îndeletnicire. Cea

mai răspândită ramură este creşterea ovinelor (36.386 capete). Cea mai mare

crescătorie de ovine de pe teritoriul teritoriului se găseşte în comuna Lozna. Se cresc

oi cu lână fină şi semifină şi mai puţin cu lână grosieră.



Porcinele se cresc numai în gospodării (11.547 capete), în medie 2 porcine per

gospodărie. De regulă, primul se îngraşă pentru consumul familiei, iar al doilea se

vinde în pieţe neorganizate.

În satul Negreni (Ileanda) există o fermă de vite modernizată, cu efectiv de

rasă de 20 de capete, specializată în producţia de lapte, iar în comuna Gîlgău

funcţionează o fermă de bivoli. În teritoriu există mai multe centre de colectare a

laptelui, procesarea lui fiind realizată în afara microregiunii.

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi

implementarea cu succes a Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.

Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează creşterea producţiei şi

productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi competitive.

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 5389 1404 363 1943 1095 -
% 100 26.05 6.74 36.05 20.32 -

Agricultura  este  principala  ramură economică  a  comunei.  Suprafaţa

comunei este  de  5389  ha. Structura suprafeţei agricole ocupă 49,80% din suprafaţa

totală a comunei şi este alcătuită din: 1404 ha suprafaţă arabilă; 1095 ha fâneţe și

păşuni, 1943 ha păduri  . Terenurile necultivate ocupă o suprafaţă de 363 ha.



Structura terenurilor agricole
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În comună există o singură întreprindere care desfăşoară activităţi cu profil

agricol,  marea  majoritate  a  activităţilor  agricole  fiind  realizate  de  către

gospodăriile  existente  în  comună. Cele mai  semnificative  ramuri  agricole sunt:

cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor. Agricultura practicată  în comună are

caracter de subzistenţă.

Pentru cultura cerealelor, dotarea  tehnică necorespunzătoare determină o

productivitate scăzută a muncii, ceea ce se reflectă în cantităţile reduse ale recoltelor.

Cultura porumbului ocupă cele mai mari suprafeţe, porumbul fiind cea mai

importantă cereală care se cultivă  în comună. Mărimea medie a terenurilor  destinate

cultivărilor  este  de  2  ha/locuitor,  din  care, doar  1  ha este arabil.

Creşterea  animalelor  este  a  doua  ramură  importantă  a  agriculturii.

Comuna  se  caracterizează  prin  creşterea  porcinelor  (1.400 capete), bovinelor

(679 capete) şi ovinelor  (3669 capete). Comuna are  tradiţie şi  în creşterea  albinelor.

O  pondere  mai  puţin  semnificativă  are  creşterea caprinelor (260 capete).



Structura efectivului de animale

Porcine Bovine Ovine Caprine Păsări Cabaline

Familii
de

albine Iepuri
Număr capete 1400 679 3669 260 11608 70 41 170

Structura efectivului de animale
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Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 7531 1593 321 3097 1180 -
% 100 21.15 4.26 41.12 15.67 -

Economia comunei Gâlgău,  în mare măsură dependentă de agricultură, a

devenit o “economie a subzistenţei”, având rol de a asigura necesităţile de bază pentru

cea mai mare parte a populaţiei.



Activitatea principală a locuitorilor a fost şi este agricultura bazată în special

pe creşterea animalelor şi,  într-o mai mică măsură,  localnicii se ocupă de exploatarea

lemnului pădurilor şi fabricarea materialelor de construcţii.

Relieful comunei Gâlgău este determinant pentru alocarea suprafeţelor de

teren pe diferite categorii agricole. Astfel, aproape  jumătate din  terenul cu destinatie

agricolă  a  comunei  este  acoperit  de  pădure,  iar  un  sfert  este folosit pentru

păşunat sau ca fâneţe naturale. Mai puţin de 25% din terenul agricol,  ceea  ce

înseamnă  1594  ha,  poate  fi  folosit  pentru  agricultură: cultivarea cerealelor,

plantelor tehnice sau legumelor.

Terenul  arabil  se  găseşte  îndeosebi  pe  Valea  Someşului,  dar  din  cauza

faptului că Someşul nu este  îndiguit, există permanent  riscul de  inundare.

Terenurile arabile sunt toate luate în proprietate privată, dar sunt parcelate şi

dispersate în teritoriu. Majoritatea suprafeţele parcelelor de teren sunt de regulă sub 1

ha, 20 de parcele au 3 ha, fiind situate (în majoritate) în jurul satului  Bârsău Mare.

Calitatea  solurilor  permite  cultivarea  cerealelor,  a sfeclei de zahăr şi a altor plante

şi legume furajere pentru animale.

Agricultura care se practică în comuna Gâlgău are caracter de subzistenţă.

Exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Vârsta înaintată a

proprietarilor  de  terenuri  agricole  şi  costurile  de  exploatare  prea mari,  pe care

locuitorii comunei nu şi  le permit,  fac ca  în  localitate să  rămână mult pământ

necultivat.

Producţia  agricolă  realizată este  valorificată  la  un  preţ  scăzut,  aceasta

datorându-se  lipsei de prelucrare şi pregătire a produselor  înainte de a  fi valorificate

pe piaţă. Astfel, preţul  la producător este mic  faţă de serviciile prestate pentru

lucrările agricole. Un neajuns este şi faptul că  în zonă nu există centre de valorificare

a produselor agricole.

În satele Glod şi Căpâlna sunt suprafeţe întinse cu păşuni şi fânete. Şi aici

lipsa  resurselor  financiare  îi  determină  pe  proprietarii  de  terenuri  să  lase



păşunile  neierbicidate,  unele  dintre  acestea  fiind  vulnerabile  riscurilor  de

eroziune şi degradare.

Structura suprafetei agricole
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Creşterea animalelor era ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Gâlgău. În

timp,  însă,  numărul  lor  a  scăzut,  iar  efectivele  pe  care  le  deţine  astăzi  o

persoană sunt reduse. În cazul ovinelor, doar două persoane deţin între 150 şi 200

capete,  iar  zece persoane  între 50  şi 100. Un  singur  crescător de animale,

nerezident, deţine 1000 capete oi.

Peisajul natural, prin bogăţia  floristică a dealurilor este prielnică practicării

apiculturii.  În  comuna  Gâlgău  zece  agricultori  se  ocupă  cu apicultura.

Structura efectivului de animale
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Structura efectivului de animale
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Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 8759 1425 356 3071 2148 1
% 100 16.84 4.06 35.06 24.52 0.01

În comuna Ileanda, majoritatea satelor au funcţii predominant agrare.

Aşezarea geografică a comunei în zonă de luncă, pe terase şi dealuri cu altitudine

relativ reduse, a permis agriculturii să se dezvolte din cele mai vechi timpuri,

constituind în acelaşi timp ocupaţia de bază a populaţiei.

Reducerea drastică a locurilor de muncă în agricultură după 1989 a avut ca

urmare practicarea unei agriculturi de subzistenţă. În prezent, circa 96% a

agriculturilor muncesc doar pentru necesităţile proprii.

Suprafaţa comunei este de 8.759 ha, din care 152 ha în intravilan şi 8607 ha în

extravilan. Suprafaţa agricolă ocupă 87,8% din totalul teritoriului comunei, fiind

structurată după cum urmează: 1.425 ha arabil; 2.148 ha păşuni, 3.071 păduri şi 1 ha

livezi. O suprafaţă semnificativă o reprezintă terenurile agricole necultivate: 356 ha.



Structura suprafeței agricole
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Cultivarea pământului este principala sursă de venit pentru mulţi dintre

localnici. O problemă însemnată o reprezintă suprafeţele agricole foarte mici, şi

fragmentate. Localnicii deţin mai multe parcele, amplasate dispersat, fapt care reduce

eficienţa lucrărilor agricole.

Dimensiunea medie a gospodăriilor este redusă - aproximativ 2,7 ha -

împiedică, de asemenea, un asolament adecvat. În plus, aceste suprafeţe nu sunt

suficient de mari şi compacte pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne sau a

maşinilor agricole, pentru obţinerea de recolte bogate.

Datorită caracteristicilor reliefului şi a condiţiilor pedoclimatice ramurile

agricole predominante sunt pomicultura şi zootehnia.

Pomicultura este foarte răspândită datorită extinderii celor mai mari suprafeţe

agricole în regiunea de deal. Prioritatea o deţine prunul, urmat de măr, nuc şi mai

puţin cireşul. În anul 2007 producţia de fructe a fost de 16.213 kg, care a avut

următoarea componenţă: 7810 kg de măr (48,2%), 5734 kg de prun (35,36%), 1260

kg de caişi (7,8%), 510 kg de vişini şi cireşe (3,2%) şi 280 kg de pere (1,72%).

Productia de fructe 2007
Mere Prune Caise Visine si cirese Pere

Cantitate
(kg) 7810 5734 1260 510 280



Productia de fructe in 2007
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În comună există un centru de prelucrare şi valorificare a fructelor de pădure.

În zonele de luncă, pe terase şi pe dealurile mai joase cu climat temperat, unde

sunt  precipitaţii suficiente, predomină cultivarea cerealelor (porumb, grâu), a

cartofului, mai puţin a plantelor industriale şi alimentare. Cele mai întinse suprafeţe

sunt destinate porumbului (647 ha), suprafeţe mai mici fiind ocupate de culturile de

cartofi (68 ha) şi de grâu (60 ha). Pe suprafeţe de sub 50 de ha se mai cultivă plante

de nutreţi, secară, orz, ovăz, orzoaică sau floarea soarelui.

Legumicultura este practicată în grădinile proprietarilor, legumele fiind

destinate consumului propriu şi în mică măsură comercializării pe piaţă.

Cea de a doua ramură a agriculturii, care se dezvoltă în comuna Ileanda este

creşterea animalelor.

Structura efectivului de animale

Porcin
e Bovine Ovine Caprine Păsări

Cabalin
e

Familii
de

albine
Iepur

i
Numa

r
capete 1000 520 5000 20 10880 58 800 100



Structura efectivului de animale
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Suprafeţe destul de întinse de păşuni, fâneţe naturale şi cultura plantelor de

nutreţ au favorizat creşterea ovinelor şi bovinelor. Prioritatea o deţin ovinele (5000),

urmate de creşterea porcinelor (1000) şi mai puţin de cea a bovinelor (520).

Cabalinele (58) se cresc mai puţin, în special pentru efectuarea muncilor în zonă de

deal, unde nu pot urca tractoarele. Aproape toţi proprietarii cresc păsări de curte

(10880) şi porcine. În evidenţele statisice ale administraţiei locale din comuna sunt

înscrise 800 familii de albine, aparţinând apicultorilor.

La nivel de comună există şi fermieri care cresc animale sub formă de

antreprenoriat. În satul Negreni există o fermă de vite modernizată, cu efectiv de rasă

de 20 de capete, specializată pe producţia de lapte. Tot acolo există şi centrul de

colectare a laptelui.

În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, un singur fermier care

deţine un efectiv de 600 de capre, a accesat Fonduri Sapard.



Comuna Letca, jud. Sălaj
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Hectare 6050 1920 412 1066 1647 10
% 100 31.73 6.8 17.62 27.22 0.16

Suprafaţa comunei este de 6050 ha, din care 400 ha în intravilan şi 5650 ha în

extravilan. Suprafaţa  agricolă  de  4.225  ha  ocupă  69,8%  din  suprafaţa totală  a

comunei  şi  este  structurată  după cum  urmează:  1.920 ha arabil şi 1647  ha

fâneţe.  O  parte semnificativă  a  suprafeţei agricole este neproductivă (412 ha).

Structura suprafeței agricole
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Cultivarea  pământului,  îndeosebi  a  cerealelor  este  o  sursă  de  venit

importantă  pentru  mulţi  dintre  localnici.  Cele  mai  întinse  suprafeţe  sunt

destinate  cultivării  porumbului  şi  grâului,  cu  o  producţie  medie  de  2,5 tone/ha

porumb  şi  1,8  tone/ha  grâu. Suprafeţe  mai  mici  sunt  destinate ovăzului, care dau

o producţie medie la hectar de 0,9 tone.

Creşterea  animalelor  este  a  doua  ramură  importantă  a  agriculturii,

practicată în localitate. Cetăţenii  comunei deţin 600 porcine, 720 bovine şi 986 ovine.



Structura efectivului de animale
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În  comună  există o societate comercială înregistrată, care se ocupă  cu

cultivarea terenurilor.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Zonă de
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cereale şi de
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ve
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Hectare 6113 905 187 3557 994 -
% 100 14.8 3.06 58.19 16.26 -



Teritoriul administrativ al comunei este de 6113 ha, 250 ha intravilan şi 5863

exravilan. Suprafaţa agricolă ocupă 34,81% din suprafaţa totală a comunei şi  este

structurată  astfel:  905  ha  arabil;  229  ha  fâneţe;  994  ha  păşuni şi 3557 ha păduri.

Terenurile necultivate ocupă o suprafaţă de 187 ha.

Structura suprafeţei agricole
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Populaţia comunei deţine 35 de tractoare şi 73 alte utilaje agricole.

O  problemă  însemnată  o  reprezintă  suprafeţele  agricole  foarte  mici,

fragmentate  în  urma  partajului  succesoral  şi  a  unor  practici  de  restituire

dezavantajoase. Frecvent, proprietarii deţin mai multe parcele de  terenuri, de regulă,

negrupate, fiind afectată rentabilitatea lor economică.

Dimensiunea medie a gospodăriilor este redusă, împiedicând un asolament

adecvat.  În  plus,  aceste  suprafeţe,  nici  suficient  de mari  şi  nici  destul  de

compacte  îngreunează  utilizarea  eficientă  a  tehnologiilor moderne  sau  a maşinilor

agricole. Experienţa  negativă  a  colectivizării  forţate  este motivul principal  pentru

reticenţă  faţă  de  înfiinţarea  unor  asociaţii  agricole  de producători sau parteneriate.

Cultivarea  pământului  este  principala  sursă  de  venit  pentru mulţi  dintre

localnici. Cele mai întinse suprafeţe sunt destinate porumbului (294,49 ha), urmat de

orzoaică (61,82 ha) şi de grâu (34,30 ha). Suprafeţe mai mici sunt ocupate de culturile



de  secară, orz, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi şi legume (conform

Recensământul General Agricol, 2002).

Cea  mai  mare  unitate  agricolă  din  localitate  este  S.C.  Agricola  Someş

S.R.L.,  cu  sediul  la  Zalău,  care  are  un  punct  de  lucru  pe  raza  comunei.

Aceasta  se  ocupă  cu  creşterea  oilor  (cu  un  efectiv  de  peste  500  oi)  şi

cultivarea pământului. La cele 111 ha de  teren aflate  în proprietatea firmei se adaugă

100 ha păşune concesionată de  la primărie. O altă unitate cu acelaşi  profil  agricol

este  S.C.  Agromec  S.A.,  deţinătoarea  a  cca.  60  ha teren propriu la care se mai

adaugă terenul arendat de la cetăţeni.

Deşi  statisticile  arată  suprafeţe  mai  mici  de  cultivare  a  legumelor,  ca

rentabilitate acestea sunt crescute. În comună sunt doi cultivatori de legume care

beneficiază de numeroase sere şi solarii. Tot de cultivarea a legumelor se  ocupă  cu

succes  şi  un  fermier  din  satul  Valea  Loznei.  Producţia  de legume este

valorificată. Pe  raza  comunei există  şi o  fermă de  lalele, de asemenea prosperă.

Creşterea  animalelor  este  a  doua  ramură  importantă  a agriculturii,

practicată  de  localnici.  Pe  raza  comunei  efectivele  de  animale  au următoarea

structură: 6308 păsări, 279 bovine, 698 porcine, 2711 ovine, 436 caprine, 82 cabaline,

şi 147 familii de albine.

Structura efectivului de animale

Porcine Bovine Ovine Caprine Păsări Cabaline

Familii
de

albine Iepuri
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capete 698 279 2711 436 6308 82 147 720



Structura efectivului de animale
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Cel mai mare crescător de animale din comună este S.C. Agricola Someş

S.R.L.

Alături de animalele care se află  în gospodăriile cetăţenilor pentru nevoile

personale, remarcăm de asemenea prezenta a 4 crescători de ovine care deţin un

număr de 578 capete. Dintre aceştia 2 se află în satul Lozna şi câte unul  în  Cormeniş

şi  Preluci. În  Lozna  se  găsesc  şi  2  fermieri  axaţi  pe creşterea păsărilor (1351

capete), un crescător de vaci, 2 ferme de melci.

Pe teritoriul comunei se găsesc de asemenea, potrivit evidenţelor primăriei,

21 de cazane pentru distilarea pălincii.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj
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% 100 12.55 2.17 40.32 18.37 0.09



Structura suprafeței agricole
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Relieful  comunei  Poiana  Blenchii  este  determinant  pentru  alocarea

suprafeţelor de  teren pe diferite  categorii agricole. Acesta nu  se pretează pentru

agricultură, ci mai mult pentru fâneţe şi păşuni, astfel încât doar 13% din  terenul

agricol  (665  ha)  poate  fi  folosit  pentru  agricultură:  cultivarea cerealelor, a

plantelor tehnice sau leguminoase.

Cauza principală a acestei structuri se datorează,  în primul rând,  terenului

accidentat  (ocupat  în  cea  mai  mare  parte  de  pădure)  şi  a  structurii

geopedologice caracterizată, după cum s-a mai arătat, prin suprafeţele de teren

excesiv erodate, unde în multe locuri apare roca la zi.

Retrocedarea  pământurilor  s-a  făcut  fără  prea mari  obiecţii,  astfel  că  ele

sunt  acum  în  proprietate  privată,  neexistând  probleme  juridice.

Retrocedarea pădurilor conform Legi 1/2000 nu s-a făcut însă complet până la

această dată.

Agricultura care se practică în comuna Poiana Blenchii este de subzistenţă.

Exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Vârsta înaintată a

proprietarilor de teren şi costurile de exploatare pe care nu şi le permit face ca în

Poiana Blenchii să rămână mult pământ necultivat (până la 30%).

Productivitatea obţinută din exploatarea trenurilor agricole este foarte mică.

Principalele tipuri de soluri sunt reprezentate de solurile podzolice şi solurile

brune  de  pădure,  care  au  în  general  fertilitate  slabă,  nefiind  propice agriculturii.



Mai mult, relieful accidentat face ca majoritatea lucrărilor agricole să  se  efectueze

în  condiţii  dificile. Având  în  vedere  faptul că  solurile  din arealul  comunei  au  în

general  fertilitate  scăzută,  sunt  necesare  cheltuieli ridicate pentru lucrările de

îmbunătăţiri funciare şi rentabilizarea culturilor.

Cel mai mult se cultivă porumbul (folosit ca bază furajeră pentru animale) şi

legumele  (cartof,  sfeclă).  La  ambele  tipuri  de  culturi  s-a  înregistrat  o producţie

de peste 500 tone/an.

În  comună  au  fost  înfiinţate,  înainte  de  1989,  două  mari  livezi  de  pomi

fructiferi  în  suprafaţă  de  190  ha.  Livezile  au  fost  amplasate  pe  terenuri

corespunzătoare, pe dealuri ai căror versanţi aveau o  înclinare sudică de 15-30 grade.

Livada pomicolă din Poiana Blenchii şi cea din Valea Pleşii s-au  dovedit  a  fi  însă

nerentabile.  Curenţii  reci  de  aer  ce se  formează  la confluenţa văilor Gostila şi

Poiană fac ca producţia de fructe să fie slabă.

Producţia agricolă  realizată este valorificată  la un nivel scăzut, aceasta şi

datorită  lipsei unei etape ulterioare de prelucrare şi pregătire a produselor înainte de a

fi valorificate pe piaţă. Astfel, preţul primar a lor este mic faţă de costurile  serviciilor

prestate  pentru  lucrările  agricole. O  altă  cauză  este şi faptul că în zonă nu există

centre de valorificare a produselor agricole.

Creşterea animalelor este o ocupaţie de bază a locuitorilor comunei Poiana

Blenchii,  însă este  realizată  tot  la nivel de subzistenţă. Nu există asociaţii ale

crescătorilor de animale, dar funcţionează mici ferme de capre sau vaci.

Structura efectivului de animale

Porcine Bovine Ovine Caprine Păsări Cabaline

Familii
de

albine Iepuri
Numar
capete 776 391 4286 128 6426 72 182 112
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Bovinele sunt reprezentate prin rasele băltata românească şi bălţata brună de

Maramureş.

Ovinele  ocupă  un  loc  important  în  zootehnia  locală.  Acestea  se  cresc  şi

îngrijesc  mai  uşor  şi  fără  cheltuieli  prea  mari.  Potenţialul  natural  oferă suprafeţe

întinse de  fânete şi pajişti,  ideale amenajărilor de stâne şi  târle, unde turmele de oi

sunt numeroase şi productive, iar produsele pregătite (în târle)  sunt  de  cea mai  bună

calitate. Se  cresc  rase  de  oi  cu  lână  fină  şi semifină şi mai puţin cele cu lână

grosieră.

Porcinele se cresc numai  în gospodăriile  individuale, unde există  în medie 1-

2 porci pe an. Primul se îngraşă pentru consumul familiei, iar al doilea, de regulă, se

vinde pe piaţa neorganizată.

Comuna Rus, jud. Sălaj
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Hectare 5097 747 247 2054 1342 -
% 100 14.66 4.85 40.3 26.33 -



Comuna Rus  se  caracterizează  printr-o  agricultură  a  cărei  rentabilitate  şi

competivitate este  foarte redusă. Reducerea drastică a  locurilor de muncă în

agricultură după anul 1989 a avut ca efect practicarea unei agriculturi de subzistenţă.

În prezent, circa 80% din populaţia de agricultori muncesc doar pentru necesităţile

proprii.

Suprafaţa comunei este de 5097 ha, din care: 210 ha  în  intravilan şi 4887 ha

în extravilan. Structura extravilanului cuprinde: suprafeţe arabile 747 ha; păşuni

1342  ha,  păduri  2054  ha  şi  369  ha  terenuri necultivate care reprezintă o suprafaţă

semnificativă.

Structura suprafeţei agricole
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O  problemă  însemnată  o  reprezintă  suprafeţele  agricole  foarte  mici,

fragmentate  în  urma  partajului  succesoral  şi  a  unor  practici  de  restituire

dezavantajoase.  De  obicei,  proprietarii  au mai multe  terenuri,  amplasate negrupat,

supravieţuirea lor economică fiind astfel pusă în pericol. Lipseşte capitalul pentru

achiziţionarea maşinilor agricole.

Dimensiunea  medie  redusă  a  terenului  în  proprietate  împiedică  de

asemenea  un  asolament  adecvat.  În  plus,  aceste  suprafeţe  nu  sunt  nici suficient

de  mari,  nici  destul  de  compacte  pentru  utilizarea  eficientă  a tehnologiilor

moderne  sau  a  maşinilor  agricole.  Experienţa  negativă  a colectivizării forţate este



motivul principal pentru reticienţa faţă de înfiinţarea unor  asociaţii  agricole  de

producători sau parteneriate.

Cultivarea  pământului  este principala  sursă  de  venit  pentru mulţi  dintre

localnici,  ramura principală  fiind  cultivarea cerearelor.  Cele  mai  întinse suprafeţe

sunt  destinate porumbului, suprafeţe mai mici fiind ocupate de culturile de ovăz şi

grâu. În medie, anual se produc 780  tone de porumb, 120  tone de ovăz, 100 tone de

grâu şi 40 tone de legume. Pământurile sunt lucrate de 45 de tractoare, care sunt în

proprietatea localnicilor.

Structura medie anuală a producţiei agricole
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Creşterea  animalelor  este  a  doua  ramură  importantă  a  agriculturii,

practicată în localitate. La nivel de comună cetăţenii deţin 430 bovine, 1.380 porcine,

413 ovine, 142 caprine, 45 cabaline, 396 familii de albine şi 8.360 de păsări.



Structura efectivului de animale
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Comuna Şimişna, jud. Sălaj
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Hectare 4523 1024 - 1188 1898 -
% 100 22.64 - 26.27 41.97 -

Suprafaţa comunei este de 4.523 ha, din care: 228 ha intravilan şi 4.924 ha în

extravilan. Structura suprafeţei agricole ocupă 90,87% din suprafaţa totală a comunei

şi este structurată după cum urmează: 1.024 ha suprafaţă arabilă; 703 ha fâneţe; 1.195

ha păşuni, 1.188 păduri. Pe teritoriul comunei nu există livezi sufiecient de mari

pentru a fi luate în evidenţe statistice.

Structura suprafeţei agricole
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În ceea ce priveşte plantele de cultura, locul principal îl ocupă cerealele, iar pe

suprafeţe reduse plantele furajere. Cultura cea mai răspândită este porumbul, cu o

producţie anuală medie de 896 tone. Suprafeţe mai mici sunt ocupate de culturi de

ovăz (14 tone) şi de grâu (30 tone). Totodată, producţia de legume este semnificativă,

media anuala de producţie fiind de 172 tone.

Creşterea animalelor este a doua ramură importantă a agriculturii practicate în

localitate. Cetăţenii comunei deţin în gospodăriile lor 1.385 porcine, 1.385 ovine, 225

bovine şi 418 cabaline.

Structura efectivului de animale
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Structura efectivului de animale
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Hectare 5110 878 619 1717 987 20
% 100 17.18 12.11 33.6 19.32 0.39
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Terenul agricol al comunei se împarte aproape egal între teren arabil, pădure

şi păşune.  Pe timpul colectivizării mai multe suprafeţe de pădure au fost defrişate şi

s-a încercat includerea lor în circuitul agricol, pentru cultivarea grâului, secarei,



cartofului. Totuşi, datorită caracteristicilor subsolului, terenul necesită fertilizări şi

lucrări mecanizate intense pentru a putea obţine o productivitate mai mare, iar acest

lucru nu a fost posibil nici pe vremea agiculturii forţate, nici acum.

Agricultura care se practică în comuna Zalha este de subzistenţă. Exploatarea

terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Vârsta înaintată a proprietarilor şi

costurilor de exploatare pe care nu şi le permit face ca în Zalha să rămână mult

pământ necultivat (30%).

Productivitatea obţinută este foarte mică. Producţii satisfăcătoare, în general la

toate culturile se pot obţine numai printr-o agrotehnică diferenţiată, în care să se

prevadă rotaţii cu soiuri de leguminoase, aplicarea îngrăşămintelor în cantităţi mari,

mai cu seamă cele organice şi lucrări agrotehnice de nivel superior şi la timp. Mai

mult, relieful accidentat face ca majoritatea lucrărilor agricole să se efectueze în

condiţii dificile.

Cel mai mult se cultivă porumbul (folosit ca bază furajeră pentru animale) şi

legumele furajere (cartof, sfeclă).

Producţia agricolă realizată este valorificată la un nivel scăzut, aceasta şi

datorită lipsei unei etape ulterioare de prelucrare şi pregătire a produselor înainte de a

fi valorificate pe piaţă. Astfel preţul primar a lor este mic faţă de serviciile prestate

pentru lucrările agricole. Tot o cauză este şi faptul că în zonă nu există centre de

valorificare a produselor agricole.

Creşterea animalelor

Creşterea animalelor este şi în zilele noastre o ocupaţia de bază a locuitorilor

comunei Zalha. Sunt 5 crescători de animale care deţin mai mult de 100 capete ovine

şi alţi doi care sunt proprietari pe mai mult de 10 capete bovine. Aceştia nu sunt

organizaţi în vreo asociaţie.

Oi Vaci/bivoli Porcine Capre Păsări Cabaline
Familii
albine

Iepuri

Număr 3600 650 580 360 5446 0 200 58



Structura efectivului de animale
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Ovinele ocupă un loc important în zootehnia locală. Acestea se cresc şi

îngrijesc mai uşor şi fără cheltuieli prea mari. Dau produse variate şi preţioase. La

aceasta se mai adaugă şi faptul că o suprafaţă destul de mare se îngraşă prin „târlire”.

Se cresc atât oi cu lână fină şi semifină şi mai puţin cu lână grosieră.

Porcinele se cresc numai în gospodăriile în medie 1-2 porci anual. Primul se

îngraşă pentru consumul familiei, iar al doilea se vinde de regulă pe piaţa neorganizat

Comuna Surduc, jud. Sălaj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 7142 1722 855 2758 835 29
% 100 24.11 11.97 38.6 11.69 0.4



Structura suprafeței agricole

1722

8552758

835 29

Terenuri agricole
Din care  neproductive
Păduri
Păşuni, fâneţe
Viţă de vie şi livezi

Agricultura este bazată pe producţiile la nivel de familii şi se desfăşoară atât

în câmp deschis cât şi în grădini legumicole. Suprafaţă teren arabil 1722 ha. Tipuri de

culturi: cartofi, porumb, păioase, mere, pere, prune, cireşe, vişine, caise, piersici etc.

Legumicultura profită de o zonă cu climat temperat şi astfel este una variată şi

exclusiv naturală. Specii de legume cultivate cu preponderenţă sunt morcovi,

pătrunjei, vinete, ceapă, tomate etc. şi se cultivă în solarii şi pe câmp.

Pomicultura nu se bucură de o exploatare controlată, ea fiind prezentă la

nivelul de pomi fructiferi răzleţi, dar există şi 20 ha de livadă intensive de pruni şi

cireşi în localitatea Călacea.

Zootehnia este ramură cu potenţial dar neexploatată (animalele sunt prezente

doar la nivel de gospodării) - există 4 puncte de colectare /prelucrare a laptelui.

Structura efectivului de animale

Oi Vaci/bivoli Porcine Capre Păsări Cabaline
Familii
albine

Iepuri

Număr 4500 560 1300 70 20000 4 400 500



Structura efectivului de animale
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Comuna Vad, jud. Cluj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 7722 2157 - 2371 2723 -
% 100 27.93 - 30.7 35.26 -

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi

integrarea în structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele

mai importante vizează creşterea producţiei şi productivităţii agricole în vederea

formării unei pieţe deschise şi competitive.

Comuna Vad deţine o suprafaţă agricolă de 4880 ha, din care: arabil 2157 ha;

păşuni 1843 ha; fâneţe 880 ha; vii şi livezi 0.

Structura suprafeţei agricole

Păşuni Arabil Fâneţe
Suprafaţa

(ha) 1843 2157 880



Structura suprafetei agricole
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Suprafaţa neagricolă este de 2842 ha, din care: păduri 2371 ha; ape 148 ha;

drumuri 125 km; curţi construcţii 83; teren neproductiv 115 ha.

Efectivele de animale au scăzut drastic pe parcursul perioadei de tranziţie.

Desfiinţarea sau privatizarea cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat

eu avut drept rezultat apariţia unor modificări structurale semnificative.

Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele unităţi de producţie

intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor, în principal pentru

autoconsum.

Locuitorii comunei Vad deţin: 743 bovine; 1248 porcine; 3884 ovine; 141

caprine; 25.486 păsări; 89 cabaline; 420 iepuri şi 314 familii de albine.

Structura efectivului de animale

Oi Vaci/bivoli Porcine Capre Păsări Cabaline Iepuri Familii albine
Număr 3884 743 1248 141 25486 89 420 314



Structura efectivului de animale
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Producţia agricolă înregistrată în comuna Vad în anul 2007 a fost de: 2.2

tone/hectar grâu; 1.1 tone/hectar fasole; 2.5 tone/hectar porumb; 4.1 tone/hectar

cartofi; 5 tone/hectar varză.

Parcul de maşini agricole rămâne deficitar. Numărul de tractoare şi utilaje

agricole din România a scăzut la începutul perioadei de tranziţie, apoi a început să

crească, însă treptat. Parcul de tractoare şi combine pentru producţia de cereale a fost

cel mai afectat.

În prezent, numărul tractoarelor reprezintă numai 40% din nivelul anului

1989, în timp ce cel al combinelor se situează la 77%. Pe de altă parte, numărul de

tractoare a înregistrat o creştere uşoară, iar încărcătura de teren arabil per tractor s-a

îmbunătăţit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 54 ha, în 2005. Cu toate acestea, parcul

actual de maşini agricole este în măsura depăşit, iar acest lucru duce la pierderi mari

de recolta şi nu rezolva problema campaniilor de recoltare lungi.

În ceea ce priveşte parcul de tractoare şi maşini agricole, la nivelul comunei

Vad acesta este, în general, uzat fizic şi moral, insuficient numeric pentru practicarea

unei agriculturi performante.

La începutul anului 2008 existau în dotare: 50 tractoare; 45 pluguri pentru

tractoare; 4 combine pentru recoltat cereale păioase; 5 cultivatoare; 45 grape cu

tracţiune mecanică; 2 maşini de erbicidat; 15 remorci; 30 căruţe; 10 semănători

prăşitoare; 7 cositori mecanice şi 2 maşini de recoltat porumb.



Comuna
Câţcău,
jud. Cluj

Zonă de
cultură de

cereale şi de
creştere a
animalelor

Terenuri
agricole

Din care
neproducti

ve
Păduri Păşuni,

fâneţe
Viţă de vie

şi livezi

Hectare 3754 2364 - 1146 1129 74
% 100 62.97 - 30.53 30.07 1.98

Comuna Câţcău, deţine o suprafaţă agricolă de 2.364 ha, din care: arabil: 1146

ha; păşuni: 613 ha; fâneţe: 516 ha; vii şi livezi: 74 ha

Structura suprafeţei agricole

Păşuni Arabil Fâneţe
Suprafaţa

(ha) 613 1146 516

Suprafaţa neagricolă a comunei este de 1.390 ha, din care: Păduri: 1146 ha;

Ape: 47 ha; Drumuri: 91 ha; Curţi şi construcţii: 83 ha; Teren neproductiv: 23 ha

Efectivele de animale au scăzut drastic pe parcursul perioadei de tranziţie.

Desfiinţarea sau privatizarea cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat

au avut drept rezultat apariţia unor modificări structurale semnificative. Neputând

utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele unităţi de producţie intensivă, micii

agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor, în principal pentru consum propriu.

Structura suprafetei agricole
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Locuitorii comunei Câţcău deţin (capete): Bovine – 427; Porcine -1.125;

Ovine - 1.950; Caprine- 16; Păsări - 10.210; Cabaline-132.

Structura efectivului de animale

Oi Vaci/bivoli Porcine Capre Păsări Cabaline
Număr 1950 427 1125 16 10210 132

Structura efectivului de animale
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II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

Potrivit datelor statistice obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului şi din

baza de date a Ministerului Finanţelor Publice ( www.mfinante.ro) activităţi cu

caracter industrial se desfăşoară cu preponderenţă în comunele Gâlgău, Ileanda,

Băbeni şi Letca. Aceste comune sunt avantajate de accesul la infrastructura de

drumuri, fiind traversate de un drum european sau judeţean, având acces la calea

ferată şi fiind străbătute de râul Someş.

O ramură reprezentativă a industriei teritoriului este extracţia şi prelucrarea

calcarului, a nisipului şi a pietrişului. Depozitele grosiere de pietrişuri şi nisipuri din

lunca Someşului au permis dezvoltarea exploatării acestora în balastiere. Pe raza

teritoriului sunt 4 firme de construcţii sau întreţinere a drumurilor.



O altă resursă naturală exploatată este lemnul prelucrat în formă primară. În

cadrul teritoriului sunt mai multe gatere şi ateliere mici de tâmplărie şi producere a

mobilei la comandă.

Prelucrarea produselor agricole, preponderent cereale, se face prin cele trei

mori şi trei unităţi de panificaţie, precum şi o unitate de procesare a florii-soarelui.

În contextul activităţilor industriale menţionăm o firmă de confecţionare a

obiectelor metalice şi o unitate de producerea pungilor ecologice. Industria textilă este

reprezentată de trei croitorii, toate cu capital străin.

Activităţile cu caracter industrial se împart, din punctul de vedere al loca-

lităţilor componente, astfel:

În comuna Ileanda există o carieră de piatră cu 30 de angajaţi şi două ba-

lastiere. Dacă mai adăugăm şi gaterul de prelucrare a lemnului, cu aproximativ 20 de

angajaţi, Ileanda se dovedeşte a fi motorul de dezvoltare industrială a microregiunii.

Industria textilă este reprezentată de două croitorii cu capital străin care lucrează

pentru export (în sistem lohn). În sectorul de panificaţie îşi desfăşoară activitatea o

moară şi o brutărie. Tot în categoria de prelucrare a produselor primare poate fi

menţionată şi presa de ulei.

În Gâlgău îşi desfăşoară activitatea două fabrici de prefabricaţie, o staţie de

sortare balastru, un atelier de prelucrare a lemnului şi două ateliere de panificaţie.

Dintre întreprinzătorii mai mari menţionăm două firme cu activitate în construcţii,

respectiv, întreţinerea drumurilor.

În comuna Băbeni există 3 întreprinderi având ca domeniu de activitate

extracţia şi prelucrarea calcarului, extracţia de nisip cuarţos, de nisip şi pietriş de râu

şi o firmă de confecţii.

În Letca îşi desfăşoară activitatea 5 societăţi comerciale productive: 2 societăţi

care în domeniul construcţiilor; o societate care se ocupă de confecţii şi 2 societăţi,

una specializată în extragerea balastrului şi cealaltă în extragerea calcarului.



Industria comunei Rus este reprezentată de o firmă de construcţii de drumuri

şi una de confecţionare a obiectelor metalice. De asemenea, sunt unităţi de producţie

de mărime mai mică, specializate în prelucrarea produselor agricole (o moară de grâu

și una de porumb) şi de origine animală şi persoane fizice autorizate cu activităţi în

dulgherie, construcţii, producerea mobilei la comandă.

În comuna Poiana Blenchii funcţionează un gater, o moară de porumb şi 3

ateliere de tâmplărie.

În comuna Şimişna funcţionează un singur atelier de prelucrare a lemnului

prefabricat de mărime mică, în Lozna o unitate de producerea pungilor ecologice. În

Zalha nu sunt agenţi economici cu caracter industrial.

După cum se poate observa şi în tabelul de mai jos pe teritoriul Valea

Someşului numărul total de întreprinderi care activează în sectorul industrie este

relativ mic dacă luăm în considerare factorul întinderera teritoriului şi factorul resurse

naturale, precum şi faptul că în zonă există forţă de muncă disponibilă.

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 13 11 1 1 0
% 100 84.62 7.69 7.69 0

Activitatea industrială este foarte slab dezvoltată pe teritoriul Valea

Someșului. În special sunt întreprinderi care au obiectul de activitate inclus in

secțiunea C a nomenclatorului CAEN revizuit 2, și mai exact sunt societăți care

activează în sectorul industriei prelucrătoare.



Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 1 1 0 0 0
% 100 100 0 0 0

În comuna  Băbeni este înregistrat un agent economic cu  profil  industrial

sau  de producţie.  Există  întreprinderi mici,  care  îşi  desfăşoară activitatea pe

teritoriul  comunei, sub  formă  de  punct  de  lucru, sediul  lor nefiind pe  teritoriului

acesteia. Domeniile  de  activitate  ale  acestor întreprinderi  sunt:  extracţia  şi

prelucrarea  calcarului,  extracţia  de  nisip cuarţos  sau  de  nisip  şi  pietriş  de  râu.

Depozitele  grosiere  de  pietrişuri  şi nisipuri din  lunca Someşului au permis

dezvoltarea exploatării acestora  în balastiere.

Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 3 2 1 0 0
% 100 66.67 33.33 0 0

Economia comunei Gâlgău, în mare măsură dependentă de agricultură, a

devenit o “economie a subzistenței”, având rol de a asigura necesitățile de  bază

pentru cea mai mare parte a populației.

Activitatea principală a locuitorilor a fost și este agricultura bazată în special

pe creșterea animalelor și, într-o mai mică măsură, localnicii se ocupă de exploatarea

lemnului pădurilor și fabricarea materialelor de construcții.



În perioada interbelică, datorită prezenței în comună a unei populații evreiești,

au înflorit activitățile comerciale. În  perioada comunistă, în comuna Gâlgău se afla

principalul siloz de cereale de pe Valea Someșului.

După anul 1989, o parte a întreprinderilor care ofereau locuri de muncă pentru

mai mult de 1000 de oameni, s-au închis definitiv. Iată câteva dintre acestea:

Întreprinderea de Construcții Forestiere - devenită Nordconforest, specializată în

producerea prefabricatelor din beton necesare construcțiilor feroviare;  Depozitul

Forestier dotat cu un gater, la care au lucrat peste 300 de muncitori și o fermă de

păsări a căror hale sunt conservate, dar nu sunt utilizate de către actualul proprietar.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 4 4 0 0 0
% 100 100 0 0 0

Sectorul economic secundar al comunei Ileanda este reprezentat de industrie;

care produce venituri numai la nivel local. Comuna Ileanda este una din cele mai

dezvoltate localităţi din acest punct de vedere din microregiune şi din zonă. Comuna

este percepută în prezent ca un centru comercial al zonei, cu servicii care nu se

regăsesc în multe sate din jur (de exemplu depanare radio-TV, reparaţii auto,

spălătorie auto, stomatologie, servicii bancare şi de creditare, etc).

În comuna Ileanda funcţionează o moară, o brutărie, o presă de ulei, o staţie

PECO a companiei PetromV, o carieră de piatră cu 30 de angajaţi şi două balastiere

(cu 7, respectiv 15 angajaţi), 1 gater de prelucrare a lemnului (cu aproximativ 20 de

angajaţi), 2 croitorii cu capital străin care lucrează pentru export (cu 25 de angajaţi).

În cadrul AGROMEC funţionează o staţie de tractoare şi un centru fitosanitar.



Comuna Letca, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 1 1 0 0 0
% 100 100 0 0 0

La nivelul comunei Letca  industria este bine dezvoltată,  în comparaţie cu

comunele  din  împrejurimi,  fiind  formată  preponderent  din  exploatarea calcarului

în cariere şi a nisipurilor şi pietrişurilor în balastiere.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 1 1 0 0 0
% 100 100 0 0 0

Activitatea  industrială este reprezentată de o societate care activează în

industria prelucrătoare.

Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă  a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.



Comuna Rus, jud. Sălaj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă  a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă  a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.

Comuna Zalha, jud. Sălaj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.

Comuna Surduc, jud. Sălaj

Total
întreprinde

ri

Micro-
întreprinder

i cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10 - 50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250

salariaţi

Întreprinderi cu
peste 250 salariaţi

Număr 3 2 0 1 0
% 100 66.67 0 33.33 0

Există ramuri ale industriei reprezentate de întreprinderi mici-mijlocii care au

un nivel de productivitate care poate fi eficientizat şi mărit:

 unitate de extracţie a minereurilor pentru industria chimică: 1

 prelucrare a minereurilor pentru industria chimică: 1

 unitate de producţie mobilier: 1



Comuna Vad, jud. Cluj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă  a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Activitatea  industrială  lipseşte,  singura  latură  pozitivă  a  acestui  fapt  fiind

faptul că nu există zone afectate de poluare.

1.6.4 Comerţ şi sector de servicii
Comerţul teritoriului este unul dintre domeniile care au proliferat cel mai mult

în ultimul deceniu, fapt reflectat atât în evoluţia numărului de unităţi, cât şi de

volumul desfacerilor şi populaţia ocupată. În comune, fără excepţii, sunt localizate

unităţi de alimentaţie publică (magazine mixte, baruri) specifice mediului rural.

Pentru multe dintre sate, acestea sunt singurele unităţi care oferă locuri de muncă,

alături de sectorul public.

Comunele cu activitatea comercială cea mai intensă sunt Ileanda, Gîlgău şi

Rus, unde, pe lângă magazinele mixte, există şi magazine de îmbrăcăminte, piese

auto, materiale de construcţii, metalo-chimice, telefonie mobilă şi produse agricole.

Pe lângă magazinele săteşti, domeniul serviciilor pentru populaţie este reprezentat de

următoarele tipuri de firme, instituţii şi agenţii locale:

- coafor: Ileanda

- poştă: în toate centrele de comună

- staţie benzinărie: Gîlgâu, Ileanda

- staţii CFR: Gâlgău, Ileanda, Băbeni, Letca, Rus, Surduc,Câţcău

- dispensare şi farmacii umane sau veterinare: Gîlgău, Ileanda, Şimişna,

Poiana Blenchii, Băbeni, Lozna, Ileanda, Vad, Câţcău



Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total

Comerț cu amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare predominantă
de produse alimentare,
băuturi si tutun

21 53.84 Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale

19 41.35

Comerţ cu ridicata al
maşinilor agricole,
echipamentelor şi
furniturilor

2 5.13 Alte lucrări de finisare 1 2.17

Comerţ cu amănuntul
de piese şi accesorii
pentru autovehicule

1 2.56 Lucrări de ipsoserie 1 2.17

Comerţ cu autoturisme
şi autovehicule uşoare

1 2.56 Alte transporturi terestre
de călători n.c.a.

1 2.17

Comerţ cu amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse nealimentare

8 20.53 Transporturi rutiere de
mărfuri

1 2.17

Comerţ cu amănuntul al
produselor
farmaceutice, în
magazine
specializate

2 5.13 Depozitări 2 4.35

Intermedieri în comerţul
cu produse diverse

1 2.56 Restaurante 6 13.04

Comerţ cu amănuntul al
articolelor de fierărie, al
articolelor din
sticlă şi a celor pentru
vopsit, în magazine
specializate

1 2.56 Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor

3 6.52

Comerţ cu amănuntul al
altor produse
alimentare, în magazine
specializate

1 2.56 Alte activităţi de creditare 1 2.17

Comerț cu ridicata
nespecializat

1 2.56 Alte activităţi de
intermedieri monetare

1 2.17



Activităţi generale de
curăţenie a clădirilor

1 2.17

Activităţi de contabilitate
şi audit financiar;
consultanţă în domeniul
fiscal

2 4.35

Activităţi de consultanţă
pentru afaceri şi
management

1 2.17

Alte activităţi de servicii
suport pentru întreprinderi
n.c.a.

1 2.17

Activități de
telecomunicații prin rețele
cu cablu

1 2.17

Alte activităţi de servicii
privind tehnologia
informaţiei

1 2.17

Activități de asistență
medicală generală

2 4.35

Activităţi veterinare 1 2.17
Total 39 100 Total 46 100

Comuna Băbeni, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu ridicata
al maşinilor
agricole,
echipamentelor şi
furniturilor

1 25 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

2 100

Comerţ cu
amănuntul al altor
produse alimentare,
în magazine
specializate

1 25



Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

2 50

Total 4 100 Total 2 100

În  ceea  ce  priveşte  sectorul  terţiar,  la  nivel  de comună,  serviciile  sunt

asigurate  de mici magazine alimentare care deservesc satele și de două societăți

comerciale care au ca obiect de activitate Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și nerezidențiale.

Comuna Gâlgău, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

3 50 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

6 75

Comerţ cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse nealimentare

3 50 Restaurante 1 12.5

Baruri şi alte
activităţi de servire a
băuturilor

1 12.5

Total 6 100 Total 8 100



În prezent, activitățile economice din comuna Gâlgău sunt destul de va riate

acoperind și domenii non-agricole: industrie, servicii, turism, construcții.

Comerțul din comună este reprezentat de cele 6 magazine existente, iar

sectorul serviciilor este reprezentat de: 6 societăți care activează în domeniul

construcțiilor, având ca obiect de activitate Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și nerezidențiale, 1 restaurant și o societate care are ca obiect de activitate

”Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Comuna Ileanda, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu ridicata
al maşinilor
agricole,
echipamentelor şi
furniturilor

1 10 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

3 27.27

Comerţ cu
amănuntul de piese
şi accesorii pentru
autovehicule

1 10 Restaurante 2 18.18

Comerţ cu
autoturisme şi
autovehicule uşoare

1 10 Baruri şi alte
activităţi de servire a
băuturilor

1 9.09

Intermedieri în
comerţul cu
produse diverse

1 10 Alte activităţi de
intermedieri
monetare

1 9.09

Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

4 40 Activităţi de
contabilitate şi audit
financiar; consultanţă
în domeniul fiscal

2 18.18

Comerţ cu
amănuntul al

1 10 Activităţi de
consultanţă pentru

1 9.09



articolelor de
fierărie, al
articolelor din
sticlă şi a celor
pentru vopsit, în
magazine
specializate

afaceri şi
management

Comerţ cu
amănuntul al
produselor
farmaceutice, în
magazine
specializate

1 10 Alte activităţi de
servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a.

1 9.09

Total 10 100 Total 11 100

Serviciile accesibile în comună sunt specializate pe: depanare radio–TV,

ateliere reparaţii auto, spălătorie auto, vulcanizare, frizerie. În satul Perii Vadului

funcţionează un atelier pentru confecţii metalice - împletituri din sârmă şi bobinări,

iar la Răstoci este o carieră de piatră. În comunele Ileanda, Perii Vadului şi Şasa

funcţionează cazane de fiert şi distilat ţuică.

Ileanda este una dintre puţinele comune pe raza căreia locuitorii pot accesa

servicii bancare ale CEC, respectiv credite pentru nevoi persoanele (Ro-Credit).

În comună există mai mulţi furnizori care oferă servicii de televiziune prin

cablu (Astral – singura companie care are caserie la nivel local şi are cel mai mare

număr de abonaţi la nivel de comună), Digi TV, Dolce TV (Romtelecom), Focus TV.

În ceea ce priveşte serviciile medicale, în comună există farmacie, cabinete

stomatologice, dispensar veterinar şi o farmacie veterinară particulară.

Comerţul comunei este destul de dezvoltat la nivelul teritoriului, fiind format

din serviciile oferite de magazine mixte, două magazine cu profil fero-metale, depozit

de materiale de construcţie, parteneri ai reprezentanţelor de telefonie Cosmote şi

Orange. La nivelul comunei Ileanda funcţionează 5 magazine alimentare.



Din punct de vedere al serviciilor turistice, comuna Ileanda este dezvoltată,

raportat la serviciile prestate de celelalte comune ale microregiunii. În comună

funcţionează o pensiune turistică, un hotel, 4 restaurante şi un han. Numărul total al

locurilor de cazare este de 81 de paturi. În anul 2007 au fost înregistrate 21.264

înnoptări în unităţile de cazare locale.

La Bizuşa funcţionează o staţiune balneoclimaterică, dotată cu o bază de

tratamente ce asigură aparatură specializată pentru tratament cu băi galvanice,

parafină, curent, masaj, băi calde, acestea făcându-se sub îndrumarea strictă a unui

medic. În apropierea bazei de tratament există 2 izvoare cu apă carbo-gazoasă, care

sunt folosite pentru tratarea diferitelor afecţiuni. În ultimii 20 de ani nu s-au făcut

modernizări la staţiune. Tot la Bizuşa funcţionează un restaurant cu program non-stop

şi o terasă în aer liber.

Comuna Letca, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

2 100 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

3 60

Transporturi rutiere
de mărfuri

1 20

Activităţi generale de
curăţenie a clădirilor

1 20

Total 2 100 Total 5 100

Comerţul  comunei  este  destul  de  slab  dezvoltat,  fiind  format  din

serviciile magazinelor mixte existente  la nivelul  localităţii.



Referitor la sectorul terțiar la nivelul comunei se găsesc 3 societăți care

activează în sectorul construcțiilor, o societate care are ca domeniu de activitate

transport rutier de mărfuri și o socitate care are CAEN-ul ”Activități generale de

curățenie a clădirilor”.

Activităţile turistice lipsesc în totalitate în comuna Letca. În prezent, în

comună  nu  există  infrastructură  care  să  asigure  locuri  de  cazare,  iar oferta

serviciilor specifice turismului lipseşte sau este de calitate inferioară.

Cu toate acestea, localnicii doresc dezvoltarea turismului, prin promovarea

obiectivelor cu atractivitate turistică şi includerea acestora în circuitul turistic.

Comuna Lozna, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

1 100 - - -

Total 1 100 Total - -

La nivelul comunei Lozna se găsește în momentul acesta o singură societate

activa având CAEN-ul ”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” conform listei de caen-uri

revizuite 2.



Comuna Poiana Blenchii, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

2 100 Alte activităţi de
creditare

1 100

Total 2 100 Total 1 100

La nivel de comună există două societăți care au domeniu de activitate comerț

cu amănuntul. Pe lângă aceste două societăți care activează în comerț, mai există o

societate care are caen-ul revizuit și care are ca și domeniu de activitate alte activități

de creditare.

Localitatea  fiind  izolată, nu au  fost organizate  târguri. Sătenii  îşi duc şi  îşi

aduc  produse  la  târgurile  din  Dej,  Ileanda  şi  Lăpuş.  Produsele  agricole precum

miei, viţei, brânză sunt mult căutate pe pieţele acestor  târguri sau de  comercianţi  din

alte  zone  care  vin  să  cumpere  produsele  direct  din gospodărie.  În  comună

funcţionează  şapte  magazine  agro-alimentare, înfiinţate după 1989, şase dintre ele

fiind conduse de localnici.

Până în anul 2008 nu a funcţionat nici o unitate turistică în comuna Poiana

Blenchii. A  existat  o  tentativă  a  unui  localnic  de  a-şi  construi  o  pensiune lângă

Cheile Babei, dar nu a fost finalizată. La această dată există o familie care a obţinut

avizele pentru desfăşurarea activităţilor de turism rural, cu 4 margarete.



Comuna Rus, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

1 50 Restaurante 1 100

Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse
nealimentare

1 50

Total 2 100 Total 1 100

Comerţul  comunei  Rus este  format  din  serviciile celor 2 magazine  mixte

existente  în localitate. De asemenea la nivelul comunei Rus mai este înregistrată și

un restaurant.

Activităţile  turistice lipsesc  cu  desăvârşire  din comuna Rus. Nu există

locuri de cazare,  iar serviciile prestate persoanelor sosite  în comună sunt  reduse şi

de  calitate  inferioară.

Comuna Şimişna, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în

1 50 Lucrări de ipsoserie 1 25



magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse
nealimentare

1 50 Restaurante 1 25

Baruri şi alte
activităţi de servire a
băuturilor

1 25

Activităţi de asistenţă
medicală generală

1 25

Total 2 100 Total 4 100

Serviciile prestate la nivelul comunei Şimişna se restrâng la comerţul cu

amănuntul reprezentat de 2 magazine mixte existente la nivel de comună. De

asemenea la nivelul comunei mai sunt înregistrate 4 societăți din sectorul terțiar care

au ca și domenii de activitate următoarele: lucrări de ipsoserie, restaurante, baruri și

alte activități de servire a băuturilor, activități de asistență medicală generală.

Activităţile turistice lipsesc în totalitate în comuna Şimişna. Nu există

infrastructura turistică (locuri de cazare, nici servicii prestate persoanelor sosite în

comună) care să satisfacă cerinţele vizitatorilor.



Comuna Zalha, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

1 50 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

1 100

Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse
nealimentare

1 50

Total 100 Total 100

Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a

sectorului zootehnic. În comună îşi desfăşoară activitatea 2 societăți comerciale care

își desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul și o societate care

activează în domeniul construcțiilor.

Calificările oamenilor din comună sunt strâns legate de agricultură şi creşterea

animalelor.



Comuna Surduc, jud. Sălaj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

2 40 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

1 11.11

Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse
nealimentare

2 40 Transporturi rutiere
de mărfuri

3 33.34

Comerţ cu
amănuntul al
produselor
farmaceutice, în
magazine
specializate

1 20 Depozitări 2 22.22

Restaurante 1 11.11
Alte activităţi de
servicii privind
tehnologia
informaţiei

1 11.11

Activităţi veterinare 1 11.11
Total 5 100 Total 9 100

Comerţul alimentar

• magazine alimentare de comerţ cu amănuntul: 4

• magazine desfacere en-gross – nu există

Alte domenii



• produse farmaceutice: 1

La nivelul comunei noastre există unităţi care prestează anumite servicii, care

în măsura dezvoltării şi măririi numărului lor ar putea acoperi o gamă destul de

variată: o societate care activează în sectorul construcțiilor, 3 societăți care se ocupă

cu transportul rutier de mărfuri, 2 societăți care au caen ”Depozitări”, un restaurant, o

societate care are caen ” Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei”, și

un cabinet veterinar.

Comuna Vad, jud. Cluj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun

2 50 Lucrari de constructii
a cladirilor
rezidentiale si
nerezidentiale

2 50

Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate, cu
vânzare
predominantă de
produse
nealimentare

1 25 Alte lucrari de
finisare

1 25

Comert cu ridicata
nespecializat

1 25 Activitati de asistenta
medicala generala

1 25

Total 4 100 Total 4 100

Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în

ciuda aparenţelor, numărul de locuitori din zona rurală, ocupaţi în activităţile de acest

tip, e nesemnificativ.



În realitate, datele INS cu privire la numărul de micro-întreprinderi fac referire

doar la numărul unităţilor cu 1-9 angajaţi care desfăşoară activităţi economice şi care

au fost identificate pe baza bilanţului contabil, document care nu este cerut şi în cazul

PFA şi AF. Prin urmare aceste date nu includ numărul PFA şi AF aceste activităţi

reprezintă o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale în spaţiul rural.

Totuşi, venitul care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul

pentru subzistenţă, existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi care pot

contribui la dezvoltarea economiei rurale, în ansamblul ei.

Din păcate în comuna Vad numărul microîntreprinderilor este foarte redus, iar

activităţile industriale sunt aproape inexistente.

Comuna Câţcău, jud. Cluj

Tipuri de comerţ Număr % din
numărul

total

Întreprinderi din
sectorul terţiar

(servicii)
Număr

% din
numărul

total
Comert cu
amanuntul in
magazine
nespecializate, cu
vanzare
predominanta de
produse alimentare,
bauturi si tutun

3 100 Lucrări de construcţii
a clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale

1 33.33

Alte transporturi
terestre de călători
n.c.a.

1 33.33

Activități de
telecomunicații prin
rețele cu cablu

1 33.34

Total 3 100 Total 3 100



Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în

ciuda aparenţelor, numărul de locuitori din zona rurală ocupată în activităţile de acest

tip e nesemnificativ.

În realitate, datele INS cu privire la numărul de micro-întreprinderi fac referire

doar la numărul unităţilor cu 1-9 angajaţii care desfaşoară activităţi economice şi care

au fost identificate pe baza bilanţului contabil, document care nu este cerut şi în cazul

PFA şi AF. Prin urmare aceste date nu includ numărul de PFA şi AF. Totuşi, venitul

care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă,

existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi, care pot contribui la

dezvoltarea economiei rurale în ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale,

dezvoltat în perioada comunistă sub forma cooperaţiei, a înregistrat o scădere majoră

după anul 1989.

La începutul anului 2008, în domeniul prestărilor de servicii şi comerţului, în

comuna Câţcău activau mai mulţi agenţi economici, dintre care amintim:

- SC ROMDAN SRL - comerţ

- SC MIVTOM SRL - comerţ

- SC SIROLA SRL – comerţ


