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Dimensiunea locală a dezvoltării ca paradigmă în schimbare 
 
 

Trăim astăzi sub sceptrul unor paradigme în schimbare, în continuă metamorfoză 
de sens şi conţinut, odată cu rapidele mutaţii ale substratului unde s-au înfiripat şi ale 
factorilor care le-au generat şi stimulat conturarea. Complexitatea crescândă a 
sociosistemului, rezultată din expansiunea sa planetară, dar mai ales din mozaicul de 
tendinţe şi deziderate care-i animă permanent evoluţia, se răsfrânge, sub forma unor 
strânse condiţionări, asupra tuturor vectorilor implicaţi în devenirea sa, atât în ceea ce 
priveşte funcţionarea, cât şi a rezultantei acţiunii acestora. Dezvoltarea a devenit astfel un 
leit-motiv ce verifică înainte de orice, prin generalizarea şi frecvenţa uzitării sale în 
mediul public, economic, politic, academic sau strategic, postulatul confruntării tuturor 
acestor componente ale societăţii actuale cu teama şi îngrijorarea derivate din revers, 
adică din subdezvoltare, înapoiere sau regres. 

Privit în manieră structuralistă, fenomenul dezvoltării relevă o arhitectură  
holarhică, dispusă pe mai multe niveluri ierarhice. Aşa cum cel mai perfecţionat sistem 
cunoscut până astăzi în realitatea înconjurătoare, care este organismul uman, are drept 
piatră de temelie minuscula celulă, sistemul teritorial are la baza edificiului său localitatea 
strict individualizată. În majoritatea absolută a cazurilor, ea îmbracă forma aşezării rurale, 
a satului, dar nu putem exclude din acest nivel nici aşezarea urbană iniţială, cea a oraşelor 
mici aflate, prin afirmare şi diversificare funcţională, la originea metropolelor sau 
megalopolisurilor de astăzi.  

Nivelul local al dezvoltării reprezintă, aşadar, punctul de plecare al unui complex 
sistem de interrelaţii care se va diversifica şi ramifica arborescent spre nivelurile 
superioare, cel zonal, regional sau macro-regional. Deşi are o scară redusă, un potenţial 
de manifestare modest, el joacă rolul izvorului nelipsit în organizarea oricărui mare 
sistem fluviatil, al obârşiei ce marchează debutul unui proces ce poate ajunge la cele mai 
ample dimensiuni posibile. 
 Datorită acestei insolite meniri, de element structural fundamental al oricărui 
sistem spaţial, localitatea rurală devine mediul ideal al introspecţiei ştiinţifice exercitată 
asupra cazului particular, a capilarelor cele mai intime ale realităţii faptice. Structura 
relativ simplă a microsistemului teritorial comunal, constituit dintr-un anumit număr de 
aşezări rurale, permite cercetătorului focalizat pe problematica dezvoltării să decripteze 
cu uşurinţă mecanismul acesteia, să evidenţieze caroiajul incipient al liniilor de forţă 
responsabile de orientarea şi direcţionarea fluxurilor de energie, materii prime, produse, 
bunuri şi interese, devenite, la niveluri superioare, principiile active ce susţin şi 
delimitează organic adevărate axe de gravitaţie regională. 
 Este evident faptul că tot la acest nivel, cel local, se pot prefigura apoi, în 
dependenţă directă cu disfuncţiile înregistrate, soluţiile şi măsurile de optimizare a 
funcţionării agregatului teritorial, aici pot fi ele aplicate în practică, datorită scării limitate, 
cu rapiditatea cea mai mare şi pot fi înregistrate, într-un interval mult mai scurt de timp, 
rezultatele preconizate. Ca urmare, dezvoltarea locală nu se constituie numai în matricea 
originară a fenomenului dezvoltării în general, ci şi într-un poligon de încercare al 
acesteia. Dictonul conform căruia „ceea ce nu dă roade în plan local are puţine şanse de-a 
dovedi contrariul în cel regional” poate fi astfel verificat şi tratat ca atare în planul 
abordărilor strategice de dezvoltare teritorială. 
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 Comuna Aiton este un excelent exemplu de sistem rural bipolar, alcătuit din două 
aşezări, Aiton şi Rediu, învecinate spaţial, cu un potenţial economic şi social relativ 
apropiat. Binomul habitaţional s-a grefat pe un substrat natural inedit, cu o serie de 
facilităţi, dar şi cu numeroase restricţii ce ies în evidenţă îndeosebi în perioadele de 
mutaţii înregistrate în profilul economic al aşezărilor, cea actuală fiind relevantă din acest 
punct de vedere.  Aportul naturii locurilor a fost completat, în acelaşi mod diferenţiat, de 
poziţia geografică în extremitatea estică a Dealurilor Feleacului, acolo unde acestea fac, 
fără distonanţe peisagistice tranşante, trunchi comun cu Câmpia Transilvaniei. Astfel, în 
Antichitate, Aitonul, prin poziţia sa altimetrică superioară, domina panoramic atât clinele 
deluroase dinspre sud cât şi culoarul hidrografic al Someşului Mic, şi câştiga prerogative 
de aşezare importantă pe drumul strategic roman ce lega, prin Potaissa şi Napoca, 
Apulum de Porolissum, fapt atestat de celebrul Milliarum descoperit în vatra aşezării. În 
Evul Mediu însă, abandonarea drumului roman ce traversa Aitonul şi accesarea Clujului 
direct peste culmea Feleacului a lăsat arealul său într-o umbră din care nu şi-a ieşit pe 
deplin nici astăzi. Abaterea circulaţiei pe altă direcţie a frustrat ambele aşezări de 
binefacerile acesteia, asigurându-le însă un statut de ocrotire şi conservare specifice 
ruralului profund.  
 Pe de altă parte, extensiunea largă a terenurilor pretabile agriculturii, atât culturii 
plantelor cât şi creşterii animalelor, a fost un atu de-a lungul istoriei, asigurând 
subzistenţa populaţiei şi autarhia comunităţilor săteşti. Actualmente însă, când 
agricultura de subzistenţă nu mai reuşeşte să asigure dezvoltarea comunitară în 
integralitatea ei, lipsa resurselor naturale complementare, care să diversifice economia 
locală, se face acut simţită (fondul forestier, cândva mult mai extins, căzând şi el pradă 
de-a lungul vremii tocmai tendinţei de expansiune a terenurilor agricole).  
 Relativa izolare în raport cu structurile polarizante ale teritoriului regional şi 
resursele naturale centrate doar pe fertilitatea terenurilor agricole ridică unele obstacole în 
calea elaborării unei strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a comunei, 
punând la încercare atât iscusinţa analistului teritorial cât şi viziunea sa. Oferindu-i în 
schimb prilejul reconfortant al inovaţiei în domeniu, al corelaţiilor şi intercondiţionărilor 
fertile ale factorilor geografici şi sociali, al punerii în evidenţă a resurselor latente ale 
teritoriului în cauză, dar şi a oportunităţilor generate de contextul spaţial în care 
microsistemul comunal Aiton evoluează.   

O gamă nuanţată de aspecte geografice, istorice, sociale sau culturale aparent 
disparate, dar care converg toate în ceea ce am putea sintetiza, fără nicio tăgadă, într-o 
singură frază: Aiton – vatră de istorie, de românism, de eternitate.  

Strategia de dezvoltare alăturată va urma acest fir călăuzitor, ţesut cu migală, 
printre glimeele din vatra satului de reşedinţă comunală – unele dintre cele mai renumite 
din ţară! – de curgerea milenară a timpului, răbdător cu sine şi cu cei pe care îi are în 
pază.  

 
 

Prof.univ.dr. Pompei Cocean 
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PARTEA I. SITUAŢIA EXISTENTĂ 
 

CAP. 1. POTENŢIALUL NATURAL 
 

1.1. Potenţialul geomorfologic şi riscurile asociate 
 

Poziţia geografică 
Amplasarea central – nord-vestică la nivel naţional şi sud-estică la nivel judeţean a 

comunei Aiton este caracterizată din punct de vedere matematic de următoarele 
coordonate geografice: 23º39’34’’ - 23º47’49’’ longitudine E şi 46º38’26’’ - 46º42’48’’ 
latitudine N. Implicaţiile acestei poziţionări sunt diverse, remarcându-se distribuţia 
spaţială şi temporală a elementelor hidroclimatice şi biopedologice.  
 Cu cei 52,8 km², aceasta se încadrează sub media de suprafaţă, atât la nivel 
judeţean (locul 69 din 80 la o medie de 82 km²) cât și la nivel naţional  unde, la o medie de 
74,9 km², ocupă a 3 182-a poziţie între cele 4 010 comune ale României. Această 
caracteristică se reflectă în diversitatea cantitativă şi/sau calitativă, relativ redusă, a 
elementelor cadrului natural. 

 

 
 

Fig. 1. Amplasarea la nivel național și județean a comunei Aiton 
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Contextul geologic 
Evoluţia geologică a unui areal este necesar a fi înţeleasă pentru a putea explica 

particularităţile petrografice ale acestuia în vederea creării unei imagini generale legate de 
resursele subsolului. Într-un anume context climatic, acestea influenţează decisiv celelalte 
elemente ale cadrului natural: relieful, microclima, hidrografia, învelişul pedologic (ca 
substrat genetic, influenţează direct distribuţia tipurilor de sol) şi ale vegetaţiei. 

În acest sens, se impune o analiză la nivel regional, în cazul nostru fiind vorba 
despre arealul de contact dintre Carpaţii Occidentali şi Depresiunea Transilvaniei, unde o 
măgură de şisturi cristaline, aparţinătoare primei unităţi, înaintează în depozitele 
sedimentare ale celei de-a doua (Pop Gr. P., 2012, p. 98). Materializarea în peisaj a acestei 
realităţi geologice o reprezintă Masivul Feleacului, caracterizat prin prezenţa, în proporţie 
majoritară, a depozitelor miocene (partea central-estică) care acoperă şisturile cristaline 
din bază. 

Situată cu precădere pe versantul sudic al masivului menţionat, limita comunei 
încadrează depozite pleistocene şi miocene (Fig. 2). Primele, cele mai noi, aparţinând 
Pleistocenului mediu, alcătuite din nisipuri şi pietrişuri sunt prezente pe aproximativ        
3 km² (Dl. Cioltu Mare sau Dl. Utvari), nisipuri care în condiţii prielnice au dat naştere 
unor concreţiuni cunoscute sub numele de trovanţi de Feleac. În a doua categorie se 
încadrează depozite tinere ale epocii miocene de vârstă sarmaţiană şi tortoniană. 
Sarmaţianul este majoritar (88,2%), având  în compoziţie marne, marne nisipoase, nisipuri 
volhinian-bessarabiane (77%) şi gresii, marne nisipoase bugloviane (11.2%). Ultimele pot 
fi întâlnite în sud-estul comunei, încorsetând un ,,golf” tortonian (conglomerate, calcare, 
gipsuri, sare, tufuri, gresii). Harta geologică 1: 200 000, foaia Turda, precum şi mai mulţi 
autori vorbesc despre existenţa  unui diapir de sare la zi în lunca Văii Calde Mari. 

Se observă o diversitate geologică redusă, cu diferenţieri sesizabile doar la un 
studiu atent al declivităţii şi proceselor de eroziune care afectează versanţii dezvoltaţi pe 
anumite categorii de depozite. 

 
Relieful  
Relieful reprezintă mai mult decât un simplu suport fizic, unde omul îşi poate 

desfăşura activităţile, acesta influenţează prin elementele morfometrice caracteristicile 
altor elemente ale cadrului natural. Această realitate este reconfirmată în cazul Aitonului, 
pentru care dispunerea Munţilor Apuseni în faţa maselor de aer vestice, cu acţiune 
majoritară în această parte a ţării, creează pentru versantul estic şi spaţiul din imediata 
apropiere un climat de adăpost, având ca rezultat reducerea cantităţilor de precipitaţii, 
creşterea temperaturilor şi diminuarea vitezei vântului.  

Teritoriul comunei face parte, în proporţii diferite, din două unităţi de relief. Este 
vorba despre Dealul Feleacului, pe al cărui versant sudic se desfăşoară o mare parte din 
totalul suprafeţei comunei şi de Câmpia Transilvaniei, în partea estică, prin una din 
subunităţile acesteia, Dealurile Aiton-Viişoara (Fig. 3). Limita dintre cele două unităţi de 
relief poate fi considerată, în opinia noastră, lunca Văii Calde Mari, diferenţierile la 
nivelul parametrilor morfometrici fiind evidente. 

Altitudinea medie de 564 m şi ponderea majoritară a intervalului altitudinal      
300-700 m (86,6%) încadrează acest spaţiu în categoria dealurilor, la fel cum o face şi 
dispunerea intravilanelor: 550 – 650 m Aiton şi 525 – 650 Rediu. Altitudinile maxime 
depăşesc 700 m în nord-vest şi nord (Dl. Pleşii – 720,9 m, Dl. Utvari – 764,5 m, Dl. 
Sălaşului – 726,5 m, Dl. Cioltu Mic – 746 m şi Dl. Cioltu Mare – 718,5 m). 
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O nespectaculozitate aparentă caracterizează relieful, dacă se ţine seama doar de 
amplitudinea altitudinală (407 m), numai că procesele de eroziune care au afectat, iar pe 
alocuri mai afectează, versanţii creşte gradul de interes faţă de acesta, mai ales din partea 
geomorfologilor. Sunt recunoscute în acest sens, în lumea ştiinţifică, alunecările de tip 
glimee care au afectat partea superioară a versantului sud-estic. De altminteri, intravilanul 
localităţii Aiton este desfăşurat pe corpul alunecării, o parte din monticuli fiind integraţi 
în textura localităţii, inducându-i o reală notă de originalitate (Fig. 4). Procese de 
amploare, mai reduse în comparaţie cu aceasta, afectează cu precădere versanţii din sud-
estul comunei sau cornişa de desprindere a glimeei menţionate. 

 

 
 

Fig. 4. Alunecări de teren de tip glimee  

 
Calcularea valorii unor parametrii generali ai reliefului îşi găseşte necesitatea în 

dorinţa identificării arealelor cu diferit grad de susceptibilitate la diferitele forme de 
eroziune. Prin urmare, au fost selectaţi patru indici: adâncimea fragmentării, densitatea 
fragmentării, orientarea suprafeţelor şi panta. 
 Adâncimea fragmentării are o medie de 13,96 m/ha, cu valori de peste 30 m/ha pe 
versantul sud-estic al Dealului Cioltu Mic, pe cei sud-vestici ai interfluviilor din dreapta 
Văii Calde Mari sau în bazinul Văii Obârşie (Fig. 5), ponderea la nivel teritorial a claselor 
amintite fiind redusă (2,13%). Majoritare sunt valorile sub 30 m/ha (20,1 – 30 m/ha=13,5%, 
10,1 – 20 m/ha=56,2%, 0 – 10 m/ha 27,9%). 

Valori mici sunt întâlnite şi în cazul densităţii fragmentării, unde media este de doar 
1,91 m/ha, iar valorile maxime se înregistrează în proximitatea reţelei hidrografice, 
ponderea arealelor cu valori peste 4 m/ha reprezintă doar 11% din total, pe restul 
înregistrându-se valori mai mici decât aceasta. 

Declivitatea suprafeţelor are o valoare medie de 6,75º. Se poate presupune o pondere 
mare a claselor de pantă 0-15º (0-2º=7,5%, 2,1-5º=32% şi 5,1-15º=55,5%. Relaţia de 
proporţionalitate dintre valorile adâncimii fragmentării şi cele ale pantei se observă şi în 
cazul distribuţiei spaţiale ale valorilor de peste 15.1º, care pot fi întâlnite în nordul, nord-
vestul şi sud-estul comunei. 

 

  



14 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

F
ig

. 
5

. 
In

d
ic

ii
 m

or
fo

m
et

ri
ci

 a
i 

co
m

u
n

ei
 A

it
on

 



15 

 

O analiză a orientării versanţilor ne relevă ponderea mai mare a celor însoriţi 
(27,4%) şi semiînsoriţi (30,5%) faţă de cei semiumbriţi (26,5%) şi umbriţi (15,6%). 
Importanţa gradului de însorire a suprafeţelor în vederea realizării hărţii temperaturilor 
medii multianuale, necesară la rându-i la identificarea practicilor corecte de utilizare a 
terenurilor ne obligă la realizarea unei asemenea hărţi, unde se ia în calcul şi valoarea 
pantelor (Stanciu, 1981, apud. Săvulescu, 2010; Tîrlă Laura, 2012). Acest produs 
evidenţiază valoarea însoririi suprafeţelor în perioada de vegetaţie (21.III-26.IX) la un 
nivel detaliat (Fig. 6). 

Rezultatul analizei spaţiale întreprinse ne înfăţişează o situaţie diferită de 
precedenta (orientarea versanţilor), cu 14,4% suprafeţe supraînsorite, 84% însorite şi 1,5% 
semiînsorite, ale căror implicaţii se vor reflecta, printre altele, şi în favorabilitatea 
terenurilor la diferite culturi. 

 
Riscurile geomorfice 

 Într-un context geologic sedimentar (depozite miocene şi pleistocene cu ridicat 
grad de friabilitate), un relief cu altitudini, pante, densitate şi adâncime a fragmentării 
moderate spre reduse va suporta, la un anumit stres antropic şi input de precipitaţii, 
numeroase deplasări în masă (alunecări de teren) pe suprafaţa versantului. În aceste 
condiţii, identificarea gradului de susceptibilitate a suprafeţelor la alunecări de teren 
reprezintă un imperativ. 

A fost aleasă, în vederea realizării acestui material cartografic, metoda ratei de 

frecvenţă (Lee Pradhan, 2006, apud. Arghiuş Corina, 2010; Văidean Roxana, Hognogi 
Gh., 2013), care presupune însumarea susceptibilităţii la fenomenul vizat a mai multor 
factori (substratul geologic, orientarea versanţilor, adâncimea şi densitatea fragmentării, 
declivitatea, precipitaţiile medii multianuale şi utilizarea terenurilor). 
 Se observă suprafeţe continue cu susceptibilitate mare şi foarte mare la aceste 
procese geomorfologice în sud-estul comunei pe versanţii sud-vestici, cu o declivitate şi 
adâncime mare a fragmentării. Numărul ridicat al cazurilor active sau stabilizate întâlnite, 
încercările de stabilizare a versanţilor la care s-a apelat până acum, reprezintă o dovadă a 
realităţii exprimate de materialul cartografic realizat (Fig. 7). Versantul nord-estic al 
Dealului Cioltu Mare, precum şi bazinul superior al Văii Obârşia sunt alte două areale 
unde alunecările de teren întâlnesc situaţii prielnice de producere. 

 

1.2. Potenţialul climatic şi riscurile asociate 

 
 Valorile parametrilor climatici sunt influenţate de mai mulţi factori: poziţia pe 
Glob (la nivel latitudinal), altitudinea absolută (raportată la nivelul mării) şi unităţile de 
relief care-i definesc proximitatea. Conform primului criteriu, clima comunei Aiton este 
temperat-continentală, iar potrivit celui de-al doilea (altitudinea medie 564 m), aceasta 
este specifică dealurilor.  
 În cazul de faţă, mai ales din punct de vedere climatic, unităţile de relief 
înconjurătoare au implicaţii reale, manifestate prin precipitaţii mai reduse, temperaturi mai 
ridicate şi o frecvență mare a calmului atmosferic, toate acestea din cauza efectului de foehn 
indus maselor de aer vestice (cu acţiune predominantă în timpul anului), care ajung la baza 
versantului estic al Munţilor Apuseni, mai calde şi mult mai uscate decât au fost înainte de 
a escalada versantul vestic al acestora (Moldovan Fl., 1999, p. 47). Dovada acestor afirmaţii 
stă în valoarea mică a gradientului termic vertical de numai 0,42ºC/100 m, obţinut în urma 
corelaţiei valorilor a două staţii meteorologice, Turda şi Băişoara (Fig. 8), reprezentative 
pentru spaţiul analizat. În vederea verificării acestei afirmaţii au fost utilizate şi valorile de 
la staţia Cluj-Napoca. 
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Pe baza gradientului termic vertical şi a hărţii gradului de însorire a suprafeţelor a 
fost posibilă obţinerea a trei hărţi de temperaturi medii (media multianuală, media lunii 
celei mai reci şi a celei mai calde) care exprimă mult mai exact situaţia reală în funcţie de 
versant şi pantă. 

Temperatura medie multianuală variază între 5,9ºC şi 11,3ºC, însă gradul mare de 
însorire al suprafeţelor şi valorile mici ale declivităţii (pantei) duc la predominarea 
suprafeţelor pe care se înregistrează peste 8ºC (- 8 - 9ºC în nord-vest, nord şi interfluviul 
V. Rediului – V. Caldă Mare; 9 - 10ºC pe versanţii inferiori ai Văii Rediului şi bazinul Văii 
Calde Mari, unde se evidenţiază termic limita Câmpiei Transilvaniei; 10 – 11,3ºC în lunca 
Văii Calde Mari şi pe versanţii supraînsoriţi). 

Situația este asemănătoare și în cazul lunilor extreme, iulie, cu variaţii spaţiale 
între 14,1 şi 25ºC, dar cu predominare a valorilor de peste 20ºC, şi ianuarie, cu temperaturi 
între -4.7 şi -2,8ºC, însă suprafeţele cu temperatură mai mare de – 3,5ºC fiind majoritare. 

Gradientul pluviometric vertical cu valoarea de 41.6 mm/100 m ilustrează impactul 
foehn-ului la nivelul cantităţii de precipitaţii, care variază direct proporţional cu 
altitudinea de la sub 500 mm în luncile şi versanţii inferiori ai Văii Calde Mari şi ai Văii 
Rediului la peste 600 mm în nord şi nord vest, în intervalul martie – august căzând peste 
60% din cantitatea totală. 

Necesitatea identificării direcţiei şi vitezei vântului este explicabilă în contextul 
proximităţii celor două centre urbane Cluj-Napoca (nord–vest) şi Turda – Câmpia Turzii 
(sud şi sud-est), în care vântul se poate constitui ca şi mobil pentru noxele produse de 
unităţile industriale prezente, dar nu numai. 

Poziţia ambelor centre urbane trebuie raportată la configuraţia generală a 
reliefului. În contextul constituirii Munţilor Apuseni ca baraj în faţa maselor de aer vestice 
predominante, vom avea viteze ale vântului reduse atât la Cluj-Napoca, oraş situat în 
Culoarul Someşului Mic (cu o uşoară orientare SV-NE) cât şi la Turda, unde Arieşul îşi 
schimbă direcţia (din SV-NE în NV-SE) spre Culoarul Mureşului. Direcţiile predominante 
sunt NV şi V în cazul ambelor centre urbane, condiţie în care doar primul ar putea să se 
constituie în sursă de poluanţi, fiind situat în NV (arealul Turda – Câmpia Turzii este 
situat în SE). Acest fapt nu se întâmplă datorită prezenţei Dealului Feleacului ce forţează 
curenţii de aer la o canalizare de-a lungul Culoarului Someşului Mic. 

 
Riscurile climatice 
Arealul de contact dintre Munţii Apuseni şi Câmpia Transilvaniei este afectat de 

fenomene climatice de risc ce se încadrează în două categorii: de medie şi de lungă 
durată. Din prima categorie fac parte valurile de căldură şi precipitaţiile lichide 
abundente (generate de ciclonii extratropicali continentali sau atlantici) (Moldovan Fl., 
2003, pp. 93-94), iar din a doua perioadele deficitare pluviometric. 

Studiile elementelor climatice la nivelul Depresiunii Transilvaniei şi a unităţii 
montane situate în vestul acesteia încadrează spaţiul comunei Aiton în categoria arealelor 
cu vulnerabilitate mică la excesul de precipitaţii (Croitoru Adina-Eliza, 2006, p. 251), care 
se suprapun peste zona cu umiditate deficitară din cadrul unităţii depresionare 
menţionate (Konecsny K., 1997, apud. Holobâcă I., 2010, p. 25). 

Modelul regional dezvoltat pentru râurile din Podişul Transilvaniei cu regim 
natural sau aproape natural, care permite calcularea duratelor şi intensităţilor secetelor 
hidrologice pentru diferite perioade de retur, evidenţiază anul 1985 care ,,[...] pare să 
marcheze începutul unei schimbări de lungă durată, ce constă în creşterea duratei şi 
intensităţii secetei’’ [la nivelul Depresiunii Transilvaniei] (Holobâcă I., 2010, p. 242). 
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Cu toate că fenomenele de risc de natură termică sunt predominante, cele de 
natură pluviometrică nu trebuie subestimate. Mai ales când vine vorba de precipitaţiile 
lichide abundente generate de ciclonii extratropicali, care pot avea urmări dintre cele mai 
neplăcute: alunecări de teren, eroziune în albie, inundarea terenurilor agricole din luncă 
sau a gospodăriilor. 

 

1.3. Resursele de apă şi riscurile asociate 
 

 Reţeaua hidrografică este tributară, în proporţie covârşitoare, Mureşului (96,5%) 
prin afluentul său de ordinul II, Valea Racilor (afluent de stânga al Arieşului), restul de 
3,5% revine Someşului (nord şi nord-est) prin afluenţii de ordinul II: Pârâul Mărăloiu şi 
Pârâul Zăpodie (afluenţi de dreapta ai Someşului Mic). Aceasta se organizează pe 
teritoriul comunei în două bazine hidrografice principale, care drenează în linii mari 
fiecare extravilanul uneia dintre cele două localităţi: bazinul Văii Rediului şi cel al Văii 
Calde Mari. Pe harta topografică 1: 5 000, realizată în 1973, reţeaua hidrografică a 
primului bazin, colectată de Lacul Rediu, nu deţine cursuri permanente, în schimb cel de-
al doilea, dezvoltat asimetric, prezintă doi afluenţi de dreapta permanenţi: V. Piedicii şi 
Pârâul Vadului. 

Din categoria apelor stătătoare se remarcă acumularea piscicolă (iaz) de pe Valea 
Rediu, o bună parte aflându-se în extravilanul comunei vecine, Tureni. În spatele 
digurilor realizate pe Valea Obârşie s-au format două acumulări de dimensiuni modeste 
(0,4 ha). Deplasările în masă de tip glimee care au afectat Dealul Ciolt, dar nu numai, au 
favorizat apariţia a numeroase ochiuri de apă care astăzi se găsesc în diferite stadii de 
înmlăştinire.  

Apele freatice păstrează nota Câmpiei Transilvaniei unde ,,[...] precipitaţiile relativ 
reduse, gradul modest de acoperire cu vegetaţie forestieră şi prezenţa formaţiunilor 
impermeabile (argile), care favorizează o scurgere relativ rapidă, sunt factori semnificativi 
de restrictivitate în existenţa unor orizonturi acvifere bogate’’(Pop P. Gr., 2012, p. 196). La 
nivelul intravilanelor celor două localităţi există diferenţieri în ceea ce priveşte adâncimea 
primului orizont freatic, în Rediu poate ajunge până la 10 m, în timp ce în Aiton, 
deranjarea stratelor în timpul alunecării pe al cărui corp este amplasată localitatea, l-a adus 
mult mai aproape de suprafaţă (sub 5 m), adâncimea oscilând la nivelul localităţii. Privitor 
la mineralizarea pânzei freatice, aceasta poate fi încadrată cu greutate în tipul hidrochimic 
pur, existând  diferenţieri calitative de la un areal la altul. 

 
Riscuri hidrologice 
Rezultat al inputului climatic (în special de precipitaţii), reţeaua hidrografică are o 

densitate mică de doar 0,4 km/km², cursurile existente prezentând un debit redus, 
putând seca majoritatea în perioadele secetoase prelungite. Această caracteristică poate 
deveni înşelătoare când vine vorba de amenajarea atât a cursurilor permanente cât şi a 
celor nepermanente (torenţi, ravene), mascând pericolul unei scurgeri în regim de 
precipitaţii abundende când stratul de apă scurs pe versant şi volumul de apă tranzitat în 
albie pot provoca fenomene de eroziune intense (cu efecte negative asupra resursei 
pedologice) sau chiar inundaţii în arealul de luncă sau pe versant. Subdimensionarea 
majorităţii rigolelor şi a podeţelor existente la intersecţia organismelor torenţiale cu trama 
stradală sau cu drumurile judeţene poate amplifica impactul unui fenomen hidrologic, 
atunci când se înregistrează un debit mai mare decât cel calculat pentru realizarea 
construcţiei în sine. Relevant este cazul localităţii Căianu Mic (Bistriţa-Năsăud), unde s-au 
înregistrat pagube însemnate în urma unei scurgeri torenţiale de versant în 5.06.2012 
(Șerban Gh., Hognogi Gh., 2013). 
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1.4. Potenţialul biopedogeografic şi riscurile asociate 
 
Solul 
Solul poate fi considerat una dintre cele mai importante resurse. Prelucrarea 

hărţilor 1:10 000, întocmite de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj, în 
2007, scoate în evidenţă existenţa a cinci clase de soluri şi a opt tipuri. Ca pondere, se 
detașează cele din clasa Cernisoluri (Cernoziom 15,1% şi Faeziom 34,2%), urmate de 
Luvisoluri (Preluvosol 17,6% şi Luvosol 14,9%) şi Protisoluri (Litosol 1,2% şi Regosol 
9,5%). Mai puţin reprezentate la nivel teritorial sunt Hidrisolurile (Gleisol 5,6%) şi 
Antrisolurile (Erodosol 1,2%). 

Din clasa Cernisolurilor sunt prezente Cernoziomurile şi Faeziomurile. Primele 
formează o suprafaţă aproximativ continuă pe versanţii stângi din bazinul superior al 
Văii Calde Mari, precum şi în bazinele afluenţilor de dreapta ai acesteia: Pârâul Vadului şi 
Valea Râtu Regheleului. Suprafeţe restrânse de Cernoziom tipic şi litic se găsesc şi în sud-
estul comunei. Formate pe depozite argiloase, acestea au un orizont de bioacumulare Am, 
bogat în humus. Datorită însuşirilor fizico-chimice, solurile din această clasă au cea mai 
ridicată fertilitate naturală, susţinând diverse culturi (40%), fâneţe (34,2%) şi păşuni 
(12,5%). 

O bună parte din suprafeţele neocupate de Cernoziomuri (în bazinul hidrografic 
Valea Caldă Mare precum şi bazinul Văii Mărăloiu sau areale mai restrânse de pe dreapta 
Văii Rediului) sunt caracterizate pedologic prin prezenţa Faeziomurilor, soluri cu un 
material parental lutos, cu o textură lutoasă, un conţinut în humus de 3-4,5% şi un grad 
de saturaţie în baze de 70-90%. Din acest motiv, au o fertilitate bună, fiind utilizate pentru 
culturi agricole (64%), păşuni (20%) şi fâneţe (11%).  

Luvisolurile, a doua clasă în ceea ce priveşte ponderea înregistrată, sunt prezente 
în proporţie majoritară în bazinul Văii Rediului. Interfluviul Valea Rediului – Valea Caldă 
Mare, precum şi centrul, estul şi parţial sudul bazinului primei văi, este caracterizat 
pedologic prin prezenţa Preluvisolurilor, cu o textură lutoasă, formate pe depozite 
nisipoase şi marno-argiloase, cu o humificare moderată. Cu o slabă diferenţiere texturală 
pe profilul de sol, conţinutul de argilă ridicat la nivelul orizontului Bt determină un regim 
aerohidric deficitar. Ponderea humusului are valori cuprinse între 2-4%, reacţia solului 
este slab acidă 6,0-6,7 iar gradul de saturaţie în baze 70-90%. 

Caracteristice pădurilor de foioase, Preluvisolurile, datorită însuşirilor fizico-
chimice şi biologice favorabile dezvoltării plantelor, sunt folosite, în general, pentru 
cultivarea cerealelor (grâu, orz, porumb, ovăz etc.), cartofilor, plantelor tehnice sau pentru 
plantaţiile pomi-viticole. La fel se întâmplă şi aici unde peste 73% din suprafaţă este 
cultivată, restul fiind utilizat ca păşune sau fâneaţă. 

În arealele mai înalte, sud-vestice, vestice, nord-vestice şi nordice, pe marne şi 
nisipuri sărace în elemente bazice, s-au dezvoltat Luvosoluri tipice sau albice, cu o textură 
lutoaso-nisipoasă, cu un orizont de bioacumulare cu humus puţin. Prezintă o puternică 
diferenţiere textural, ceea ce determină însuşiri aerohidrice nefavorabile pe profil. 
Datorită conţinutului mare de argilă, sunt slab aprovizionate cu elemente nutritive 
(conţinut în humus foarte scăzut 1,5-2,5). Au reacţie moderat acidă 5-5,5 (Luvosoluri 
tipice) sau puternic acidă în jur de 4,5 (Luvosoluri albice) şi grad de saturaţie în baze mai 
mic de 60% (în orizontul Ea poate avea valori chiar de 15-20%). 

Caracteristicile amintite ne înfăţişează Luvosolurile ca având o fertilitate scăzută 
pentru majoritatea plantelor de cultură, obţinându-se, în general, recolte modeste la grâu, 
porumb, floarea soarelui, trifoi, plantaţii de pomi sau viţă-de-vie. În cazul nostru, susţin 
păşuni pe 52% din suprafaţă, păduri de foaioase pe 20% (Pădurea Ciolt) şi culturi agricole 
pe 24%. 
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O altă clasă de soluri reprezentativă la nivelul comunei este cea a Hidrisolurilor, 
reprezentate prin Gleisoluri, care au ca şi materiale parentale depozite fluviatile cu o 
textură lutoasă sau luto-argiloasă. Se formează în condiţii de prezenţă a apei freatice la 
mică adâncime 1-2 m, influenţând profilul solului prin ascensiunea capilară a apei.  

Excesul de apă şi condiţiile de anaerobioză determină o descompunere şi 
mineralizare lentă a materiei organice şi o acumulare a humusului în partea superioară a 
profilului de sol într-un orizont de bioacumulare. Cum textura lor variază puţin pe 
profilul solului sunt considerate nediferenţiate textural, în timp ce apa freatică determină 
un regim aerohidric defectuos. Au un conţinut ridicat în humus 2-15%, o reacţie moderat 
acidă până la alcalină (pH 5-8,5), un grad de saturaţie în baze între 75-100% şi o 
aprovizionare bună cu macroelemente N, P şi K.  

În condiţii naturale pot susţine doar păşuni şi fâneţe, dar în urma aplicării unor 
măsuri de ameliorare se obţin producţii ridicate la cereale (grâu, porumb, ovăz, secară) şi 
legume, ceea ce s-a şi întâmplat în arealele de luncă ale celor două organisme hidrografice 
mai importante, 37% din suprafaţă este ocupată de culturi agricole, tot atât cu păşuni, iar 
22% cu fâneţe.  

Protisolurile, prin cele două tipuri: Litosoluri şi Regosoluri, sunt prezente pe 11.3% 
susţinând în special fâneţe şi păşuni, aceasta datorită stadiului incipient de dezvoltare 
care le caracterizează. Primul tip, prezent doar în vestul comunei, deşi are un regim 
aerohidric favorabil, este totuşi sărac aprovizionat în humus şi elemente nutritive datorită 
volumului edafic util foarte scăzut. Caracteristicile se păstrează şi în cazul Regosolurilor, 
prezente mai ales în arealul estic şi sud-estic, unde prezintă un orizont A, dezvoltat pe un 
material parental neconsolidat sau slab consolidat apărut la suprafaţă în urma proceselor 
de eroziune ce caracterizează acest areal.  

Din clasa Antrisolurilor sunt prezente Erodosolurile în proximitatea albiei unor 
afluenţi de stânga ai Văii Rediului şi ai unora de dreapta ai Văii Calde Mari. Formarea lor 
este condiţionată de procesul de eroziune accelerat, ca urmare a intervenţiei antropice în 
ecosistem şi de reglarea echilibrului natural fragil existent anterior prin utilizarea 
neadecvată a terenurilor.  

 
Riscuri pedologice 
O atenţie deosebită trebuie acordată factorilor care pot diminua calitativ şi 

cantitativ potenţialul resursei pedologice. Fiecare tip de sol în funcţie de caracteristicile 
proprii este predispus la anumiţi factori de risc, a căror mod de acţiune necesită a fi 
cunoscut în vederea contracarării lor. Importanţa care se dă protecţiei trebuie să fie 
aceeaşi pentru fiecare tip, indiferent de fertilitatea pe care o prezintă în contextul duratei 
de refacere a solului de sute de ani. Pornind de la premisa că orice tip de sol poate fi 
valorificat cu rezultate bune, în condiţiile unui management corespunzător se vor 
identifica riscurile frecvente la care fiecare tip de sol este vulnerabil. Principalul minus al 
Cernisolurilor, mai ales al Cernoziomurilor, îl reprezintă deficitul de umiditate din 
perioada de vegetaţie al prăşitoarelor, la care se adaugă eroziunea, care acţionează intens 
în cazul suprafeţelor arate fără a se respecta indicaţiile conform cărora această practică 
agricolă trebuie realizată de-a lungul curbelor de nivel şi nu perpendicular cu acestea, 
cum se realizează pe o suprafaţă de 7 km² (30% din suprafaţa cultivată). 
 Orizontul B argic, greu permeabil, favorizează în cazul Luvisolurilor instalarea 
multiplelor forme de eroziune, care pot fi întâlnite în vestul şi nord-vestul comunei, dar 
nu numai. Influenţa periodică sau permanentă a apei freatice nemineralizate sau 
mineralizate determină procese de gleizare, favorizând reducerea compuşilor de fier şi 
mangan care imprimă solului un colorit cenuşiu, verzui-albastrui şi apariţia orizontului 
gleic, motiv pentru care acestea sunt compacte, reci şi slab structurate, caracteristici prin 
care prezintă o reală restrictivitate pentru culturile agricole. 
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Protisolurile şi Antrisolurile prezente sunt soluri afectate de eroziune. În cazul 
acestora, se atinge maximul acestui fenomen de risc pentru soluri în general şi în special 
în cazul nostru. 

 
Vegetația şi fauna 
Situaţia prezentă corelată cu distribuţia tipurilor de soluri ne ajută în crearea unei 

imagini despre evoluţia asociaţiilor vegetale pe teritoriul comunei Aiton. Se poate 
concluziona că, în lipsa acţiunii antropice, acest areal s-ar găsi la limita dintre silvostepă şi 
pădurile de foioase. Astăzi, situaţia se prezintă diferit, cu doar două areale relativ 
continue şi compacte de vegetaţie forestieră cu origine diferită. Cel mai mare, situat în 
nord, Pădurea Ciolt, are o suprafaţă de 1,52 km², elementul predominant fiind fagul 
(Fagus silvatica), în timp ce al doilea apărut ca şi măsură antierozională pe o suprafaţă de 
10 ha din versantul stâng al Pârâului Bozicului este alcătuit din pin negru (Pinus nigra). 
Izolat, de-a lungul afluenţilor celor două văi importante, întâlnim elemente de vegetaţie 
higrofile: arinul (Alnus), răchita (Salix fragilis) sau salcia plângătoare (Salix Babylonica) etc. 

Suprafeţele ocupate cu vegetaţie forestieră trec puţin peste 3,4%, restul intrând în 
categoria terenurilor agricole, unde suprafaţa arabilă reprezintă 51,3% din totalul 
comunei. Vegetaţie naturală se mai regăseşte pe aproximativ 40% din teritoriul comunei, 
ocupat de fâneţe şi păşuni, unde se observă o mică diferenţiere în asociaţiile vegetale în 
funcţie de clasele de soluri existente, predominante fiind însă cele de colilie (Stipa 
pulcherrima, Stipa lessingiana), firuţă (Poa angustifolia), păiuş (Festuca rupicola), bărboasă 
(Botriochloa ischaemum), obsigă (Brachypodium pinnatum) (Pop P. Gr., 2012, p. 199). 

Pe ochiurile de apă, formate mai ales în spatele valurilor de alunecare, la coada 
iazului Rediu şi pe Valea Obârşiei, întâlnim vegetaţie higrofilă din clasa Phragmites 
australis, dominată de trestie şi rogoz (Bădărău Al., citat de Gârbacea V., 2013, p. 213). 
Vegetaţia higrofilă de mlaştină (Juncus, Typha, Salix) este prezentă în microdepresiunile 
formate între pachetele de strate deplasate pe versanţi (Gârbacea V., 2013, p. 211). 

Într-o faună specifică silvostepei şi pădurilor de foioase se evidenţiază speciile 
cinegetice: mistreţ (Sus scrofa), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus), fazan 
(Phasianus colchicus) (Pop P. Gr., 2012, p. 199). 
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CAP. 2. POTENŢIALUL DEMOGRAFIC 
  
 

Componenta umană dictează prin aspectele sale calitative şi cantitative tendinţele 
de evoluţie ale sistemului teritorial din care face parte reprezentând un element 
structurant esenţial al întregului teritoriu. Raportul dintre populaţie şi teritoriu este 
observat în primul rând prin intermediul componentei economice care reflectă gradul de 
dezvoltare al unui sistem spaţial. Cu cât populaţia activă a unui teritoriu este mai ridicată, 
iar resursele naturale sunt eficient utilizate cu atât subsistemul economic (exploatare-
producţie-consum) este mai predispus spre dezvoltare. În cele ce urmează vor fi analizate 
caracteristicile demografice ale comunei Aiton, situată la jumătatea distanţei dintre 
oraşele Cluj-Napoca şi Turda, poziţie care i-a influenţat, în toate perioadele istorice, 
evoluţia geodemografică. 

 
2.1. Vechimea antropizării, evoluţia numerică şi distribuția spaţială a 

populaţiei 
 
Teritoriul comunei Aiton a fost locuit din cele mai vechi timpuri, fapt confirmat de 

dovezile arheologice provenite din epoca neolitică (două fragmente de ceşti de culoare 
cărămizie), urmate de cele din epoca bronzului (vestigii ale grupului „Iclod”, două 
fragmente de vase cu toartă din pastă nisipoasă cărămizie) şi epoca fierului (inele şi cuie 
de fier, monezi de bronz, oale cu pereţi groşi, ulcior cu gât înalt etc.). Alte mărturii ale 
umanizării teritoriului analizat sunt reprezentate de urme ale culturilor „Turdaşi”, „Cluj-
Corpadea I”, „Cluj-Corpadea II”, ale grupului „Iclod” şi perioadei marilor migraţii (Lazăr 
V., Palade Monica, 2007, pp. 17-18). Vechimea componentei umane se răsfrânge îndeosebi 
asupra repartiţiei şi evoluţiei numerice a populaţiei.  

Pentru a evidenţia tendinţele evoluţiei demografice ale comunei Aiton (formată din 
satele Aiton şi Rediu) s-a recurs la utilizarea unui şir de date statistice corespunzător 
intervalului 1786-2012. Din 
analiza acestuia sunt 
evidenţiate două perioade 
distincte: intervalul 1786-
1966, în care este înregistrat 
un trend ascendent şi 
perioada 1966-prezent, cu un 
trend descendent. 

Recensământul din 
anul 1930 a înregistrat cel mai 
mare număr al populaţiei 
comunei – 2 289 de locuitori. 
Pe fondul procesului de 
colectivizare, desfăşurat în 
perioada 1948-1962 (finalizat 
prin „Raportul cu privire la 
încheierea colectivizării şi reorganizarea conducerii agriculturii prezentat la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naţionale” din data de 27 aprilie 1962, când comuna Aiton 
făcea parte din raionul Turda) care a afectat populaţia comunei, prin condiţiile grele de 
trai impuse de cotele obligatorii pentru produsele cerealiere şi animaliere, precum şi a 
procesului de industrializare, la nivelul întregii unităţi se observă o scădere a numărului 
total al populaţiei. Începând cu anul 1966 acest trend se accentuează datorită atractivităţii 
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Fig. 13. Evoluţia numerică a populaţiei în intervalul 1786-2012 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online; 

Lazăr, V., Palade, Monica, 2007, p. 64  
(pentru datele din intervalul 1786-1977) 
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mediului urban din apropiere şi a stagnării standardelor de viaţă oferite de mediul rural, 
efectele fiind resimţite pe termen lung. 

Ca urmare a migraţiei populaţiei spre centrele urbane, a îmbătrânirii accentuate şi 
a bilanţului demografic negativ înregistrat (2012: -22‰), comuna Aiton mai adăposteşte 
în prezent un număr de 1 122 locuitori (2012).  

Rata de creştere demografică a comunei prezintă, pe fondul factorilor socio-
economici, administrativi şi geografici, diferenţieri în funcţie de intervalul analizat. 
Aceasta arată cu cât a crescut numeric comunitatea comunei raportat la 100 de locuitori. 
Se evidenţiază valorile negative ale ratei de creştere a populaţiei atât pentru anul 1995, 
când s-a înregistrat o scădere de -1,53%, cât şi pentru anul 2012, când valorile au fost de -
0,79%. Singura diferențiere observată în tot acest interval este reducerea valorii ratei de 
creştere demografică, trendul 
general rămânând tot 
negativ.  

Pentru a surprinde 
realitatea teritorială în ceea ce 
priveşte repartiţia populaţiei 
de-a lungul timpului în 
cadrul teritoriului şi pe baza 
interrelaţiei existente între 
evoluţia populaţiei şi 
densitatea acesteia, vor fi 
reliefate câteva tipuri de 
densităţi.  

Densitatea generală a 
populaţiei în intervalul 1995-
2012 prezintă o tendinţă de 
scădere continuă (Fig. 14). În anul 1995, aceste valori au fost de 32 loc./km², în timp ce în 
anul 2012 de 25 loc./km², valori aflate sub media judeţeană 103,54 loc./km (Strategia de 
Dezvoltare a Județului Cluj pentru perioada 2014-2020, p. 266). Scăderea densităţii în 
intervalul 1995-2012 evidenţiază încă o dată scăderea numărului total al locuitorilor 
datorită bilanţului natural scăzut, bilanţului migratoriu ridicat şi a îmbătrânirii accentuate 
a populaţiei. 

Indicele de arealitate a populației reflectă presiunea antropică exercitată asupra 
teritoriului. În cazul comunei Aiton valorile cresc invers proporţional cu scăderea 
numărului de locuitori. În anul 1995 valoarea indicelui de arealitate a fost de 3 ha/loc., iar 
în anul 2012 de 4 ha/loc., ceea ce indică faptul că asupra teritoriului comunei nu se 
evidenţiază o presiune antropică care poate conduce la dezechilibre majore.  
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Fig. 15. Evoluția densității fiziologice (stânga) şi evoluția densității agricole (dreapta)  

în intervalul 1995-2012 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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Fig. 14. Densitatea generală a populaţiei în intervalul 1995-2012 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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Densitatea fiziologică a populaţiei reliefează presiunea antropică exercitată de 
locuitori asupra suprafeţelor cultivate. În anul 1995 valorile înregistrate au fost de               
1,4 loc./ha, în timp ce în anul 2012 acestea au scăzut la 0,98 loc./ha.  
          Densitatea agricolă a populaţiei evidenţiază presiunea antropică a locuitorilor 
asupra spaţiului agricol, valorile înregistrate în anul 1995 au fost de 0,34 loc./ha, iar în 
anul 2012 de 0,33 loc./ha.  

Atât în cazul densităţii fiziologice cât şi în cazul celei agricole valorile urmăresc un 
trend descendent datorită fenomenului accentuat de îmbătrânire demografică a 
populaţiei comunei, reflectat şi în reducerea suprafeţelor cultivate şi a celor de teren 
agricol. Conform celor analizate, teritoriul comunei Aiton prezintă o dinamică regresivă, 
fapt ce a condus de-a lungul timpului la apariţia unor disfuncţionalităţi. 
 

2.2. Dinamica naturală şi migratorie a populaţiei 
 
Dinamica naturală a populaţiei 
Dinamica naturală a populaţiei reliefează schimbările ce au loc ca urmare a 

evoluţiei fenomenelor demografice reprezentate de natalitate, mortalitate şi bilanţul 
natural, ca urmare a influenţei unor factori de ordin socio-economic, cultural, educaţional, 
politico-administrativi, psihologici etc. Analiza dinamicii naturale a populaţiei pentru 
comuna Aiton a fost realizată pentru intervalul 1990-2012, pe baza informaţiilor statistice 
oferite de către Institutul Naţional de Statistică (seriile Tempo online).  

Valoarea  medie a ratei natalității, la nivel local, în cadrul intervalului analizat este de 
4,7‰, cu un minim înregistrat de 2,12‰ în anul 1995 şi un maxim de 7,6‰ în anul 2005. 
Aceste valori se situează sub media judeţeană 10,2‰ şi sub cea naţională 10,4‰ (Duma 
Dorina, Goia  M., Moldovan Ioana, Melniuc Adriana, 2010, p. 25). Urmărind figura 17 se 
observă trendul general descendent al natalităţii, deşi există şi situaţii în care aceste valori 
cresc de la un an la altul.  

Pentru a evidenţia 
valorile scăzute ale natalităţii 
este utilă analiza ratei medii de 
fertilitate generală. Pentru 
comuna Aiton aceasta este de 
2,83‰, cu valori cuprinse 
între 1,31-4,46‰. Anul cu rata 
cea mai mică a natalităţii 
(1995) se suprapune peste 
anul cu cea mai mică rată a 
fertilităţii, situaţie ce se 
regăseşte şi pentru anul 2005 
când sunt înregistrate cele mai 
mari valori. 

Valoarea medie a ratei 
mortalității, la nivelul comunei, 
în intervalul 1990-2012, este 
de 26,1‰, valoare aflată cu mult peste media judeţeană de 11,1‰ (2011) (Raport de 
activitate pe anul 2012 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, p. 7.) datorită structurii 
populaţiei pe vârste. Observând figura 16, sunt puse în evidenţă valorile minime şi 
maxime ale ratei medii a mortalităţii, acestea fiind cuprinse între 10-37‰. 
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Fig. 16. Evoluția ratei de fertilitate generală a populației  
în intervalul 1995-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 

 



31 

 

6,6

3,2
3,8

4

2,7

2,1

5,1

3,7

7,2

5,7

2,9

3,7

5,8

4,4

5,1

7,6

4,6

3,2

4

7,6

6,9

2,7

5,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

An

‰

 

10

12,4

27,6

23,1

20,5

31,8

21,2

25,3

36,8

21,3

27,6

24,6
21,2

22,2
23,4

28,1

33,3

31,4

33,8
37

32
30,1

24,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

An

‰

 
 

Fig. 17. Evoluția ratei medii a natalității (stânga) şi a ratei medii a mortalității (dreapta),  
în intervalul 1990-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 

 
Rata medie a bilanțului demografic natural în cadrul comunei Aiton este de -21,38‰, 

cuprinsă între -3,33 - -29,80‰, reliefând trendul descendent al numărului populaţiei pe 
cale naturală. Aceste valori sunt situate cu mult sub cele ale mediei judeţene -2,1‰ (2011) 
(Raport de activitate pe anul 2012 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, p. 11). 
Valorile negative ale bilanţului demografic natural sunt determinate în primul rând de 
migraţia populaţiei din zonă, fapt ce conduce la îmbătrânirea populaţiei, reducerea 
ponderii persoanelor fertile în comunitate, schimbarea mentalităţii populaţiei tinere 
(principala lor dorinţă este de a se realiza pe plan profesional şi, ulterior, de a întemeia o 
familie, de aici vârsta înaintată a mamei la prima naştere). 

Indicele de vitalitate 
reprezintă raportul născuţilor 
vii şi a deceselor exprimat în 
procente într-o anumită 
perioadă. Pentru perioada 
analizată, 1990-2012, acesta 
reliefează un trend 
descendent (Fig. 18), justificat 
prin creşterea numărului de 
decese față de cel al născuţilor 
vii. Deşi ritmul nu este unul 
linear (constant) existând şi 
perioade de creştere, tendinţa 
generală pentru întreaga 
comună rămâne una de 
scădere. 
  

b). Dinamica migratorie a populaţiei 
 Fenomenul migraţiei reprezintă mai mult decât o simplă deplasare a individului 
sau familiei dintr-un loc în altul, acesta este o schimbare care afectează şi subsistemele 
sociale, economice, culturale, psihologice etc. influenţând în cea mai mare parte într-un 
mod negativ structurile din regiunea de plecare prin depopularea localităţilor, pierderea 
forţei de muncă autohtone, îmbătrânirea populaţiei, creşterea dependentei de vârstă, 
pierderea valorilor tradiţionale etc. 
 Evoluţia fenomenului migraţional în cadrul comunei Aiton va fi evidenţiată prin 
analiza datelor statistice oferite de către Institutul Naţional de Statistică (seriile Tempo 
online), date referitoare la plecările/stabilirile cu domiciliul şi rezidenţa pentru intervalul 
1990-2009. 
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Fig. 18. Evoluția indicelui de vitalitate în intervalul 1990-2012  
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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În cazul plecărilor cu domiciliul, se observă un fenomen accentuat în intervalul 1990-
1994, datorită oportunitătii oferite de „deschiderea” oraşelor şi legalizarea stabilirilor cu 
domiciliul în mediul urban. Până înainte de anul 1990, datorită legislaţiei în vigoare, o 
parte dintre locuitorii comunei au avut domiciliul în Aiton şi reşedinţa în Cluj-Napoca 
sau Turda, legea de după 1990 oferind doar posibilitatea de a legaliza acel statut. 

În cazul stabilirilor cu domiciliul sunt evidenţiate două perioade de creştere: intervalul 
1997-2000, când s-au înregistrat cele mai ridicate valori şi intervalul 2002-2009, când valorile 
sunt mai reduse dar devansează valorile plecărilor cu domiciliul. Aceste creşteri îşi găsesc 
explicaţia prin migraţia urban-rural, determinată de schimbarea percepţiei şi mentalităţii 
locuitorilor faţă de mediul rural în general şi de asumarea elementelor de favorabilitate pe 
care acesta le oferă (taxe şi impozite reduse, cadru natural lărgit, proximitatea faţă de 
principalele aşezări urbane Cluj-Napoca şi Turda, existenţa drumului de acces E60 
modernizat care favorizează reducerea timpului de deplasare etc.). 
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Fig. 19. Evoluția plecărilor şi stabilirilor cu domiciliu (stânga) şi  

evoluția plecărilor şi stabilirilor cu reşedința (dreapta) în intervalul 1990-2013 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 

 

În intervalul 1990-1997 este evidenţiat un fenomen accentuat al plecărilor cu 
reşedința din cadrul comunei, urmat în intervalul 1998-2006 de un fenomen accentuat al 
stabilirilor cu reşedința datorat probabil şi apariţiei a tot mai numeroase reşedinţe 
secundare. 

 

2.3. Structurile demografice 
 
a). Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe 
În cazul structurii 

populaţiei pe sexe se observă 
o tendinţă de feminizare a 
populaţiei (Fig. 20), în 
intervalul 1995-2012 valoarea 
medie a indicelui de feminitate 
este de 102 femei la 100 
bărbaţi. Această situaţie poate 
fi explicată prin rata ridicată a 
mortalităţii în cazul populaţiei 
masculine şi valorile tot mai 
accentuate ale îmbătrânirii 
demografice. O situaţie aparte 
este observată în anul 2012, 
când atât indicele de 
feminitate cât şi cel de 
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Fig. 20. Evoluția indicilor de feminitate şi masculinitate  
în intervalul 1995-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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masculinitate au înregistrat valori egale (100 femei la 100 bărbaţi şi vice versa). 
Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe îşi găseşte expresia grafică în 

piramida vârstelor, pentru studiul de faţă fiind analizate structurile din anii 1995 şi 2012 
(Fig. 21). Din analiza acestora reiese faptul că ambele piramide au o formă de „amforă” cu 
baza mult mai  îngustă decât mijlocul, formă specifică localităţilor cu o populaţie de tip 
regresiv, în care fenomenul de îmbătrânire demografică este foarte accentuat şi valorile 
medii ale ratei natalităţii se află într-o continuă scădere. Faţă de anul 1995, în anul 2012 se 
observă şi o diminuare a numărului total al populaţiei pentru toate cele trei grupe majore 
de populaţie. 
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Fig. 21. Piramida vârstelor în anii 1995 (stânga) şi 2012 (dreapta)  
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 

 
Cât priveşte indicele mediu de îmbătrânire demografică, calculat prin raportarea 

numărului de persoane în vârstă de peste 60 de ani la numărul de persoane de sub 20 de 
ani, la nivelul comunei, pentru intervalul 1995-2012, acesta este de 266%. Urmărind figura 
22 se observă o creştere accentuată 
a indicelui de îmbătrânire 
demografică în intervalul 1996-
2001, perioadă urmată de o 
scădere a acestuia şi o menţinere 
aproximativ constantă a valorilor. 
Deşi este înregistrată o scădere a 
acestui indicator, valorile 
înregistrate se menţin încă la cote 
ridicate (324% - 2012).  

Pentru a evidenţia încă 
odată presiunea exercitată de 
către populaţia întreţinută (tânără 
şi vârstnică) asupra grupei adulte 
cât şi gradul de îmbătrânire 
accentuat al populaţiei au fost 
analizaţi o serie de indicatori referitori la gradul de dependenţă dintre diferitele grupe 
majore de populaţie. Indicele mediu de dependență de vârstă, pentru intervalul 1995-2012 al 
comunei Aiton, este de 1 490‰, valoare ce depăşeşte cu mult cea a raportului de 
dependenţă a localităţilor rurale la nivelul judeţului Cluj şi anume 54,74‰ (2010) 
(Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj pentru perioada 2014-2020, p. 276). Evoluţia 
ascendentă şi valorile ridicate ale dependenţei populaţiei întreţinute (tânără şi vârstnică) 
asupra populaţiei adulte sunt îngrijorătoare şi pot conduce la o serie de decalaje majore.  
 Surprinzând indicatorii de dependenţă a populaţiei tinere şi a celei vârstnice 
constatăm o creştere a acestora în timp şi diferenţe majore între cele două grupe. În anul 
1995, indicele de dependență a populației tinere a înregistrat valori de 271‰ crescând la 372‰ 
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Fig. 22. Evoluția indicelui de îmbătrânire demografică  

în intervalul 1995-2012 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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în anul 2012, în timp ce indicele de dependență a populației vârstnice prezintă valori şi mai 
crescute de peste 1 100‰ (1 119‰ – 1995; 1206‰ – 2012). 

Pentru a surprinde evoluţia şi decalajele grupelor majore de vârstă din comuna Aiton 
au fost alese trei intervale temporale, situate la aproximativ 10 ani distanţă (Tabelul 1). La 
nivelul grupei populaţiei de vârstă tânără (0-19 ani), se observă o scădere accentuată 
pentru întregul interval analizat, în timp ce în cazul grupei populaţiei vârstnice (peste 65 
ani) o creştere continuă. Grupa populaţiei de vârstă matură (20-64 ani) a înregistrat în 
intervalul 1995-2003 o creştere, în prezent valorile menţinându-se constante.  

 Tot prin analiza 
structurii grupelor majore de 
vârstă, a fost evaluat şi gradul 
de îmbătrânire demografică al 
populaţiei. Conform lui Sora 
V., et. all. (1996, p. 92), în 
cazul în care grupa populaţiei 
vârstnice depăşeşte 12% din 
total, populaţia teritoriului 
este îmbătrânită. Valorile 

grupei vârstnice pentru cei trei ani analizaţi depăşesc cu mult valoarea de 12%, ceea ce 
reliefează gradul accentuat de îmbătrânire al populaţiei comunei Aiton.  
 

Structura etnică şi confesională 
Analizând evoluția structurii etnice (Fig. 23) a comunei Aiton, se observă ponderea 

majoritară a etniei de origine română, ceea ce evidenţiază caracterul de omogenitate al 
populaţiei. Pentru a susţine 
afirmaţia de mai sus în sprijinul 
nostru vin ponderile ocupate de 
populaţia de etnie română în 
diferite perioade de timp şi 
valorile calculate ale indicelui de 
omogenitate etnică. Etnia română 
a ocupat o pondere de 78% în 
1850, 81% în 1910, 85% în 1930, 
88% în 1992 şi 87% în 2011 din 
totalul populaţiei. Indicele de 
omogenitate etnică, calculat pentru 
anul 2011, este 7,2, fapt ce reflectă 
omogenitatea etnică a 
teritoriului. 

Datorită evenimentelor 
istorice care s-au succedat de-a lungul timpului, populaţia de origine maghiară a pătruns 
în acest teritoriu coexistând cu cea de origine română şi cu alte etnii în armonie. Urme ale 
maghiarizării comunei sunt ilustrate de nume, precum Ursz, Rusz, Oltyan etc. (Lazăr V., 
Palade Monica, 2007, p. 51).  
 Structura confesională este mult mai diversificată decât cea etnică, fiind însă în 
concordanţă cu grupurile etnice majoritare ale teritoriului analizat. La nivelul întregii 
comune, reies valorile ridicate ale religiei ortodoxe, urmată de cele ale cultelor greco-
catolic, reformat şi penticostal. Diferenţa este completată de prezenţa unui număr ridicat 
al altor confesiuni, precum cele romano-catolice, armene, creştine de răsărit după rit 
vechi, creştine după evanghelie, atei, care însă ocupă ponderi reduse. Urmărind figurile 
de mai jos (Fig. 24), se observă o modificare în timp a structurii confesionale a comunei 

Tabelul 1. Structura şi evoluția grupelor majore de vârstă  
în anii 1993, 2003, 2012 

 

Grupe de vârstă 
Ani 

1995 2003 2012 

Tineri (0-19 ani) 11,35% 12,76% 14,44% 

Maturi (20-64 ani) 41,82% 40,54% 38,77% 

Vârstnici (peste 65 ani) 46,83% 46,70% 46,79% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, seriile Tempo online 
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Fig. 23. Evoluția structurii etnice în intervalul 1850-2011 
Sursa: Lazăr, V., Palade, Monica, 2007, p. 65  

(pentru anii 1850-1977); INS, Recensământul Populației 
şi Locuințelor (pentru anii 1992, 2002, 2011) 
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Aiton: o creştere a ponderii populaţiei de confesiune ortodoxă de la 55,82% (2002) la 
57,32% (2011); o scădere a ponderii populaţiei de confesiune greco-catolică, reformată şi 
penticostală; dispariţia în anul 2011 față de anul 2002 a unor culte precum cele armene, 
creştină după evanghelie, creştină de răsărit după rit vechi etc. 
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Fig. 24. Structura confesională a populației în anul 2002 (stânga) şi 2011 (dreapta) 
Sursa: INS, Recensământul Populației şi Locuințelor (pentru anii 2002, 2011) 

  
Structura profesională 

 Structura profesională a populației comunei Aiton a suferit de-a lungul timpului 
schimbări majore. Analizând rata de activitate, la nivel local, se denotă în decurs de 20 ani 
o dinamică regresivă, de la 37,52% în anul 1992 la 24,95% în anul 2012, proces datorat în 
scăderii ponderii populaţiei active din totalul populaţiei, îmbătrânirii accentuate a 
populaţiei, migraţiei populației adulte şi apte de muncă. 

Situaţia în ceea ce priveşte ponderea populației active şi inactive din totalul populaţiei 
este una îngrijorătoare (Fig. 25). Se observă ponderea ridicată a populaţiei inactive 62,48% 
la nivelul anului 1992 şi dinamica progresivă a acesteia până în anul 2012 (75,05%), fapt 
semnalat şi de valorile ridicate ale indicatorilor raportului de dependenţă prezentate 
anterior. 
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Fig. 25. Structura ocupaţională a populaţiei (stânga) şi structura populaţiei inactive (dreapta)  

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Cluj (pentru anii 1992, 2002);  
Consiliul local al comunei Aiton (pentru anul 2012) 

 
Valorile ponderii populației ocupate din totalul populației active la nivelul întregului 

teritoriu sunt ridicate, în anul 1992 populaţiei ocupate îi reveneau 94,6%, iar în anul 2002 
se observă o uşoară creştere, ajungând la valoarea de 97,77%. Valorile de 5,4% (1992) şi 
2,23% (2002) revin populaţiei neocupate, reprezentate de şomeri şi persoane aflate în 
căutarea primului loc de muncă. Cât priveşte populația inactivă, sunt surprinse ponderile 
ridicate ocupate de pensionari, atât în anul 1992 cât şi în 2002, datorită procesului de 
îmbătrânire demografică. Un alt fenomen interesant este cel al diminuării ponderii 
elevilor, în anul 1992 au fost înregistrate valori de 13,88%, acestea scăzând la 7,6% în anul 
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Fig. 27. Evoluția ponderii şomerilor în intervalul 2003-2010  
Sursa: Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere 

Cluj-Napoca. Zona metropolitană Cluj,  
2009-2015, p. 496 

2002, situaţie observată şi din scăderea ratei natalităţii. O altă categorie interesantă este 
cea a persoanelor întreţinute, unde valorile înregistrate în anul 2002 (15,44%) sunt de 
aproximativ două ori mai mari decât cele înregistrate în anul 1992 (5,7%), presiunea 
asupra unei părţi a populaţiei active fiind mai ridicată. 
   

Structura populaţiei ocupate 
 La nivelul întregului teritoriu analizat, în anul 2002 doar 29,39% din totalul 
populaţiei a fost angrenată în activităţi economice, în timp ce raportul de dependență a fost de   
1 426‰. 73,2% din locuitori au fost ocupaţi în sectorul primar, remarcându-se caracterul 
rural al teritoriului, 9,6% în sectorul industrial şi 17,2% în sectorul terțiar. Figura 26 prezintă 
ponderea salariaţilor comunei Aiton din totalul populaţiei comunei (1 138 locuitori în anul 
2011), aceştia fiind repartizaţi îndeosebi în sectorul bugetar (învăţământ, sănătate, 
administraţie publică etc.).  
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 Fig. 26. Structura populației ocupate în 2002 (stânga) şi ponderea salariaţilor în 2011(dreapta)  

Sursa: INS, Recensământul Populației şi Locuințelor, 2002; Fişa localităţii, 2011 
 

În ceea ce priveşte evoluţia şomajului, pentru intervalul 2003-2010, se observă o 
perioadă în care rata şomajului atinge valoarea maximă 4,8% (2004), după care în 
perioada 2006-2008 
valorile înregistrate 
încep să scadă, fiind 
cuprinse între 0,9-2%. 
Intervalul 2009-2010 este 
caracterizat prin valori 
relativ constante, 
cuprinse între 2,1-2,9% 
din totalul populaţiei 
active, valori situate sub 
media judeţeană 6,8% 
(2009) (Strategia de 
Dezvoltare a Județului 
Cluj pentru perioada 
2014-2020, p. 284). La 
nivelul teritoriului, 
fenomenul şomajului nu 
reprezintă un element 
de îngrijorare. 
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Fig. 28. Distribuția populației pe sexe în funcție de starea civilă 

la nivelul anului 2011 
Sursa: INS, Recensământul Populației şi Locuințelor, 2011 

Structura după stare civilă 
 Structura populației după starea civilă are rolul de a surprinde îndeosebi statutul unei 
persoane, constituirea şi stabilitatea unei familii (Rotariu Tr., 2009, p. 33), fenomene care 
influenţează în mod direct partea spirituală (emoţională) şi materială din viaţa cotidiană. 

Analizând figura 28, se remarcă ponderea ridicată a populaţiei căsătorite (46,45%), 
neexistând diferenţieri majore între ponderile pe sexe. Diferenţierile majore în ceea ce 
priveşte sexul sunt observate în cazul persoanelor necăsătorite, unde ponderea celibatarilor 
de sex masculin (39,06%) este 
mai ridicată decât cea de sex 
feminin (20,18%), explicaţia 
fiind dată de faptul că bărbaţii 
se căsătoresc la o vârstă mai 
înaintată decât femeile. O altă 
diferenţiere este cea a ponderii 
populației văduve, unde 
populaţia de sex feminin 
înregistrează valori ridicate 
32,07%, iar cea de sex masculin 
scăzute 9,25%, datorită duratei 
de viaţă mai mari a femeilor 
(Rotariu Tr., 2009, p. 34). În 
ceea ce priveşte populația 
divorțată, se constată o 
incidenţă scăzută (3,23% din totalul populaţiei) a acestui fenomen, situaţie observată şi în 
cazul populaţiei aflată în uniune consensuală (4,42% din totalul populaţiei). Ponderea 
scăzută a populaţiei divorţate şi a celei aflate în uniune consensuală, precum şi ponderea 
ridicată a populaţiei căsătorite, indică păstrarea valorilor tradiţionale referitoare la 
statutul şi rolul familiei în cadrul societăţii comunei Aiton. 

 
Disfuncţionalităţi: 
 ponderea ridicată a grupei populației vârstnice şi gradul accentuat de 

îmbătrânire demografică;  
 tendinţa de feminizare; 
 valorile scăzute ale fertilităţii; 
 gradul accentuat de depopulare a localităţilor; 
 migraţia accentuată; 
 rata scăzută de activitate economică; 
 valorile ridicate ale indicelui de dependenţă. 
Decalajele evidenţiate afectează nivelul de trai al populaţiei şi calitatea vieţii prin 

presiunea exercitată asupra componentei socio-economice (creşterea numărului de 
şomeri; mărirea contribuţiei salariaţilor la fondul de pensii şi sănătate; creşterea vârstei de 
pensionare; scăderea valorii pensiilor şi a serviciilor medicale; reducerea capacităţii de 
progres tehnologic şi inovaţie, datorită randamentului scăzut al populaţiei vârstnice şi al 
nivelului de pregătire etc.), psihologice (depresie, incertitudine, tristeţe etc.) şi spirituale 
(schimbarea valorilor tradiţionale). 
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CAP. 3. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
 
 

3.1. Cadrul istoric de dezvoltare a localităţilor 
 
Teritoriul comunei Aiton a fost locuit din cele mai vechi timpuri, primele menţiuni 

fiind realizate în anul 108, când este surprinsă legătura dintre cele două mari centre 
romane Cluj-Napoca şi Turda, legătură realizată prin drumul roman care trecea prin 
localitatea Aiton.  

Tot în aceea perioadă este amintită pentru localitatea Aiton şi denominaţia de villa 
rustica (expresie de origine latină), care desemna o proprietate rurală aflată de regulă în 
centrul unui latifundium şi în cadrul căreia erau cantonate locuinţele proprietarului şi ale 
servitorilor, precum şi anexele gospodăreşti. Atribuţiile localităţii erau de ordin fiscal, 
militar, vamal, judecătoresc etc. Produsele obţinute în această locaţie erau comercializate 
de regulă în pieţele din Cluj-Napoca şi Turda, existând şi situaţii când negustorii se 
deplasau şi în zone mai îndepărtate (Huedin, localităţi din Munţii Apuseni). Astfel de 
aşezări rurale sunt menţionate pentru Colonia Napoca şi în Apahida, Chinteni, Dezmir, 
Jucu de Sus, Turda, însă potrivit specialiştilor villa rustica din Aiton este una dintre cele 
mai vechi de pe teritoriul Coloniei Napoca (Lazăr V., Palade Monica, 2007, pp. 15-16).  

Localitatea Aiton a fost atestată documentar în anul 1320, fiind cunoscută sub 
numele de Vila Ohthunth. De-a lungul timpului, aceasta a primit mai multe denumiri: 
Athun (1345), Oython (1470), Aitan (1640), Ajton (1773) şi Aiton (1854), denumire care se 
păstrează şi în prezent. Localitatea Rediu (Revd) a fost atestată documentar în anul 1292, 
având două componente Olah Rewd şi Magzar Rewd (Lazăr V., Palade Monica, 2007,         
p. 15). În perioada 1341-1350, Rediu apare în documentele oficiale în formula Rediu-Turda 
(Ionaşcu I., 1953-1955).  

Evoluţia administrativă a localităţilor Aiton şi Rediu coincide cu cea a 
Transilvaniei şi a regiunii din care face parte. În anul 1917, cele două localităţi făceau 
parte din comitatul Kolosvár, iar după organizarea administrativ-teritorială din anul 1968 
cele două devin parte a comunei Aiton (cf. Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului R.S.R.), organizare care se menţine şi în prezent.  
 

3.2. Distribuția teritorială a localităţilor 
 
Pentru a reliefa caracteristicile repartiţiei aşezărilor comunei Aiton şi gradul de 

adaptabilitate, s-au analizat o serie de indicatori, precum densitatea aşezărilor, 
coeficientul de arealitate, distanţa dintre două aşezări etc., distribuţia lor teritorială fiind 
condiţionată de factorii fizico-geografici, politico-administrativi şi socio-economici.  

Densitatea aşezărilor este influenţată, în mod direct, de caracteristicile cadrului 
natural, îndeosebi de cele morfometrice (fragmentarea reliefului, altitudinea, adâncimea 
fragmentării, gradul de înclinare al pantelor etc.). Densitatea medie a aşezărilor, la nivelul 
întregului teritoriu, este de 4 aşezări/100 km², valoare aflată sub media națională               
(5,5 aşezări/100 km²). 

În ceea ce priveşte coeficientul de arealitate, acesta se află peste media națională      
(18,1 km²/aşezare), având o valoare de 22,58 km²/aşezare, reliefând gradul de extindere al 
fiecărei localități componente. 
 Distanța dintre două aşezări întăreşte caracteristicile habitatului, puse în evidenţă şi 
de densitatea redusă a aşezărilor şi coeficientul de arealitate ridicat. Valoarea înregistrată 
de 5,7 km este mai mare decât valoarea înregistrată la nivel naţional - 5,1 km.  
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Valoarea scăzută de 0,94 a indicelui de dispersie al localităţilor plasează comuna în 
cadrul celor cu un indice de dispersie foarte redus (0.00-1.00) (Nicoară L., 1999, p. 144), 
valoarea obţinută fiind direct proporţională cu potenţialul demografic al comunei 
analizate. 

Valoarea indicatorului potențialului de polarizare obţinut (0,95) reliefează capacitatea 
foarte redusă (sub 1.00) (Nicoară L., 1999, p. 150) de polarizare a centrului de comună, 
fiind specifică unităţilor administrativ-teritoriale care au în componenţă un număr redus 
de localităţi. 
 În concluzie, distribuţia cantitativă a localităţilor Rediu şi Aiton reliefează gradul 
ridicat de adaptabilitate al acestora. 
 

3.3. Clasificarea aşezărilor 
 
Datorită dinamicii permanente în timp şi spaţiu a aşezărilor, au fost surprinse 

trăsăturile de specificitate ale acestora, utilizând ca şi criterii mărimea demografică, 
caracteristicile vetrelor şi funcţiile aşezărilor. 

 
Mărimea demografică şi zona de influenţă a aşezărilor 
Pentru a determina nivelul ierarhic şi zona de influenţă în care este cuprinsă 

comuna Aiton şi pe care aceasta o exercită asupra altor teritorii, este necesară 
surprinderea interrelaţiilor de coordonare/subordonare din cadrul macrosistemului 
teritorial din care face parte. Poziţia fiecărei localităţi în ierarhia sistemului de aşezări este 
determinată de criteriul funcţional şi cel al polarizării.  

Utilizând una dintre cele mai cunoscute ierarhii ale aşezărilor rurale (sate foarte 
mari, cu peste 4 000 locuitori; sate mari, având între 1 500 – 4 000 locuitori; sate mijlocii, cu 
o populaţie cuprinsă între 500 – 1 500 locuitori; sate mici, cu mai puţin de 500 locuitori, 
dar mai mult de 100; sate foarte mici, cu o populaţie mai mică de 100 locuitori), în cadrul 
comunei Aiton se disting două tipuri de aşezări:  

 sate mijlocii (Aiton);  

 sate mici (Rediu).  
Deşi mărimea demografică a comunei o încadrează în rangurile inferioare, aceasta 

datorită pozitionării într-un radius de 30 km în jurul municipiului Cluj-Napoca a fost 
integrată, conform Hotărârii 54/2008, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - 
Zona Metropolitană Cluj.  
 Poziţia sa favorabilă a făcut ca întreaga comună să fie polarizată de municipiul 
Cluj-Napoca, centru urban de rangul 1, de importanţă naţională. Fluxurile dinspre 
comuna Aiton spre municipiul Cluj-Napoca sunt orientate îndeosebi înspre sectorul 
economic, educaţional şi cultural, în timp ce fluxurile dinspre municipiul Cluj-Napoca 
înspre comuna Aiton sunt determinate de atractivitatea „naturalului”. Tot mai multe 
persoane sunt atrase de habitatul individual, în defavoarea celui colectiv şi de viaţa într-
un mediu cât mai natural. Proximitatea faţă de principalul centru polarizator, precum şi 
durata redusă de deplasare dintre cele două puncte, au crescut atractivitatea spaţiului 
rural, determinând în ultima perioadă stabilirea în cadrul acestuia a unui număr relativ 
crescut de persoane. 
 Următorul nivel ierarhic identificat este reprezentat de centrul de comună Aiton 
(rang IV), care deţine o poziţie teritorială favorabilă în cadrul regiunii, fiind situat la 
interferenţa dintre drumurile judeţene 103G şi 103M, ambele conectate cu drumul 
european E60. 

Localitatea beneficiază, conform Legii 350/2001 privind aprobarea Planul de 
Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a IV-a. Rețeaua de localități, de următoarele 
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Fig. 29. Aiton şi Rediu pe Harta Iosefină a Transilvaniei  
din 1769-1773 

Sursa: Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca 

dotări minimale obligatorii, care deservesc şi localitatea componentă Rediu: sediu de 
primărie, grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială, dispensar medical, farmacie, poştă, 
servicii telefonice, sediu de poliţie, cămin cultural şi bibliotecă, magazin general, spaţii 
pentru servicii, parohie, cimitir, staţie de transport auto şi dispensar veterinar. Acestea 
sunt amplasate în centrul localităţii, dar nu au o dispunere compactă, fiind dispersate 
între construcţii cu funcţie rezidenţială. Dintre dotările minimale prevăzute prin lege, 
localitatea Aiton nu deţine: teren de sport amenajat, sediu al serviciului de pompieri, 
puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor, alimentare cu apă prin cişmele 
stradale.  
 Nivelul ierarhic inferior este reprezentat de localitatea Rediu (rang V), care este 
polarizată de centrul de comună Aiton, fapt evidenţiat şi de valoarea indicelui de 
polarizare (0,95). Localitatea prezintă un nivel redus de echipare în ceea ce priveşte 
infrastructura tehnico-edilitară (alimentare cu apă potabilă, canalizare, puncte de 
colectare a deşeurilor etc.) sau aspecte sanitare şi educaţionale (lipsa unui punct medical, 
a unei farmacii, a grădiniţei etc.). Principalele dotări existente sunt concentrate într-o 
formă mai compactă decât în cazul localităţii Aiton, în centrul intravilanului.   
 Între comuna Aiton şi municipiul Cluj-Napoca trebuie fortificate relaţiile de 
colaborare (momentan comuna Aiton fiind în relaţie de subordonare a centrului urban), 
în vederea obţinerii unor rezultate favorabile pentru viitoarele acţiuni de dezvoltare 
teritorială şi revigorare a comunei. 
 
 Caracteristicile vetrelor aşezărilor 

Poziţia geografică, caracteristicile morfometrice ale reliefului, evoluţia 
administrativ-teritorială, istorică şi socio-economică a unei aşezări sunt elemente care 
modelează fizionomia de ansamblu a acesteia. În acest sens, forma celor două localităţi 
analizate este una neregulată, reliefând modul spontan de evoluţie în funcţie de diferitele 
perioade istorice. În vederea surprinderii cât mai fidele a realităţii teritoriale, tipologiile 
redate urmăresc firul clasic al bibliografiei de profil, amintind în acest sens următoarele 
referinţe: Beaujeu-Garnier Jacqueline, Chabot G. (1967), Urban Geography, Planul Urbanistic 
General al Municipiului Cluj-Napoca, Regulament Local de Urbanism (1998), Spânu Smaranda, 
Meslec Mihaela (2009-2010), Săliştea Sibiului - analiză morfologică, Ghid pentru reabilitarea 
faţadelor în zonele istorice protejate ale municipiului Reghin (2012). 
 În ceea ce priveşte 
textura vetrelor, determinată 
de distribuţia construcţiilor şi a 
infrastructurii rutiere, atât în 
cazul localităţii Rediu cât şi a 
localităţii Aiton, aceasta este 
neregulată, localităţile fiind de 
tip „adunat”. Trama stradală 
este densă, reprezentată de o 
reţea de drumuri, străzi, uliţe, 
preponderent neregulate şi 
sinuoase, existând şi porţiuni în 
care reţeaua este mai ordonată. 
  

Tipuri de lotizare 
 Parcelarul satului Aiton reflectă, ca şi în cazul tipologiei de aşezare, o variantă 
combinată, dominată însă de lotizarea neregulată. Astfel, vatra satului prezintă în zona 
centrală o lotizare neregulată, cu parcelele de dimensiuni mai mari ocupate de funcţiuni 
publice – Biserica reformată, Căminul cultural, Şcoala - şi parcele rezidenţiale mari – 
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Conacul Şandor – sau mici – gospodării, cu un parcelar reminiscent al primelor etape de 
dezvoltare a aşezării. Arealul imediat următor zonei centrale are un caracter variat însă cu 
tendinţe de regularizare a loturilor; apar loturi rectangulare – pătrate şi dreptunghiulare, 
şi perpendiculare pe axul străzii, în coexistenţă cu loturi triunghiulare şi poligonale. 
Tendinţa de regularizare se accentuează spre limitele exterioare ale satului: apar zone 
compacte cu lotizări regulate de tip alungit (¼ , ⅛, sau mai lungi), perpendiculare sau în 
unghi faţă de axul străzii, zone compacte cu loturi pătrate sau dreptunghiulare (½ sau ⅓). 
 

  
 

Fig. 30. Evoluția zonei centrale a satului Aiton: Josephinische Landesaufnahme (stânga), 1769-1773;  
RSR Proiecția stereografică, 1970 (dreapta) 

 

   
 

Fig. 31. Lotizare neregulată mixtă în zona centrală a satului Aiton a) sud-vestul zonei centrale;  
b) zona centrală şi Biserica catolică; c) zona centrală şi fosta şcoală 

 

    
 

Fig. 32. Lotizare cu tendințe de regularizare şi regulată în zonele marginale (a. loturi regulate de formă 
pătrată şi dispuse de-a latul, cu delimitare internă a zonelor gospodăriei; b. lotizare regulată dezvoltată pe 
lungime 1/8 şi >1/8,  perpendicular pe stradă; c. loturi regulate dreptunghiulare şi mixte) şi în imediata 

apropiere a zonei centrale a satului Aiton (d. parcelar regular mixt) 

 

a). 

a). 

b). c). 

b). c). d). 
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La fel ca şi în cazul satului Aiton, parcelarul satului Rediu are un caracter mixt. 
Lotizarea organică, neregulată, apare sub forma unui areal de dimensiuni mai reduse, în 
zona bisericii catolice (SV-ul satului), probabil centrul vechi al satului dar şi sub forma 
unor enclave de dimensiuni mici (de la 3 la 5 loturi) răspândite în interiorul parcelarului 
regulat Arealul cel mai extins are o lotizare regulată şi se dezvoltă în lungul axelor de 
circulaţie. Din categoria parcelarului regulat apar următoarele tipuri: loturi pătrate, loturi 
dreptunghiulare (la ½ sau ⅓) perpendiculare pe axul drumului sau în lungul acestuia, şi 
loturi foarte lungi perpendiculare pe axul drumului (la ⅛ sau 1/12). 
 

   
 

Fig. 33. Evoluția zonei centrale a satului Rediu: Josephinische Landesaufnahme, 1769-1773 (stânga) şi  
RSR Proiecția stereografică, 1970 (dreapta). Se observă modificarea amplasamentului unei biserici,  

noul amplasament marcat cu galben. 

 

    
 

Fig. 34. Rediu - Parcelar regulat (a. lotizare dezvoltată pe lungime (1/8, 1/12); b. lotizare dreptunghiulară 
perpendicular pe axul străzii şi în lungul acestuia (1/4 şi 1/8); c. lotizare dreptunghiulară (1/2..1/4);  

d. parcelar neregulat) 

 
Conservare/Disfuncţionalităţi 
În centrul satului Aiton se păstrează parcelarul neregulat, reminiscenţă a  ţesutului 

original, caracteristic tipologiei de aşezare şi polarizat în jurul funcţiunilor de interes 
comunitar (biserica, şcoala). Caracterul zonei centrale este unul organic, vizibil la nivelul 
a două elemente principale, aflate în raport de interdependenţă: lotizarea şi reţeaua 
stradală. Cu toate acestea, se observă şi în acest areal o tendinţă de regularizare: pe 
parcelarul original central au fost grefate funcţiuni publice contemporane – Căminul 
cultural, Şcoala, Primăria etc. – cu cerinţe specifice, care au contribuit la modificarea 
lotizării. La fel, avansând dinspre centru spre zonele de margine se observă o tendinţă 
progresivă de regularizare – loturile devin regulate şi de dimensiuni similare, organizarea 
tinde spre simetrie etc. Acest fenomen reflectă evoluţia aşezării. Caracterul mixt al 
parcelarului satului Aiton este o consecinţă a evoluţiei istorice a aşezării, dar şi a 
proximităţii centrelor urbane Cluj şi Turda. 

Parcelarul predominant al satului Rediu este de tip regulat, cu loturi alungite, 
perpendiculare pe axul de circulaţie, iar parcelarul neregulat se păstrează doar sub forma 

a). b). c). d). 
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Fig. 35. Profil stradal semi-urbanizat în zona primăriei şi a şcolii 
Sursa: Google StreetView 

unor enclave izolate. Tipul dominant de parcelar (loturi alungite) reprezintă una dintre 
caracteristicile care contribuie la caracterul adunat al aşezării (densitate crescută, fronturi 
dominate de plin, concentrarea fondului construit în lungul circulaţiilor principale etc.).  
 În cazul ambelor sate, reglementările definite în PUG-ul comunei din 1990 
stabileau tipul de parcelar recomandat: cu frontul la stradă – între minim 12 m şi maxim 
24 m, şi cu menţinerea structurii morfo-spaţiale şi parcelarea tipică existente, însă nicio 
latură mai mică de 12 m.  
 

Reţeaua stradală 
Rezultat al condiţiilor impuse de amplasament, reţeaua stradală este una dintre 

coordonatele care contribuie la încadrarea aşezării în tipologia amintită anterior. Trama 
localităţii Aiton este una neregulată, urmărind curbele de nivel. În special în zona centrală, 
străzile au un caracter sinuos însă, spre limitele exterioare, acestea prezintă o tendinţă de 
regularizare. Categoria dominantă este cea a drumului de pământ bătut şi a celui cu pietriş, 
însă apar şi cele pietruite (doar sub formă de urme, nu se mai păstrează suprafaţa integral); 
în categoria intervenţiilor de dată recentă, apar şi porţiuni de străzi asfaltate. Categoriile de 
drum amintite se încadrează în una dintre tipologiile de amenajare: 

 străzi mărginite cu rigole laterale – pe  o latură; 

 străzi mărginite cu rigole laterale – pe  ambele laturi; 

 străzi fără rigole.  
Se păstrează urme ale 

unui model de amenajare al 
rigolelor tipic tehnicilor şi 
materialelor locale: rigola cu 
pereţi construiţi din zidărie 
de piatră. 

Lăţimea străzii variază 
considerabil, în special în 
zona centrală. În general, 
frontul parcelelor este retras 
de la stradă, spaţiul intercalat 
între cele două nefiind 
amenajat în mod specific 
(similar spaţiu verde, cu 
plantaţii ocazionale, de 
dimensiuni medii şi mici, şi/sau zona îngustă tip trotuar din pietriş); la fel, frontul 
construcţiilor este în general retras de la limita parcelei, cu poziţionarea în acest interval a 
unui spaţiu plantat, tip grădină cu flori. Ca extensie a spaţiului privat, apare şi o 
amenajare tipică spaţiului rural tradiţional, spaţiul semi-privat destinat odihnei şi 
participării la viaţa comunităţii – zona de şedere asociată accesului în gospodărie. 
Delimitările parcelelor apar sub forme, materiale şi tehnici variate; datorită numeroaselor 
variante şi a influenţei urbane puternice nu s-a putut identifica o tipologie locală pentru 
împrejmuiri, ci doar o caracteristică generală, comună satelor româneşti: înălţimea medie 
a împrejmuirilor şi accesul amplasat asimetric. 

Şi în cazul satului Rediu, trama stradală este una neregulată, similară celei din 
satul Aiton, însă cu o mult mai pronunțată tendinţă de regularizare. În zona centrală 
reţeaua este mai densă şi mai sinuoasă, iar spre zonele de margine aceasta devine mai 
rarefiată, iar axele de circulaţie mai liniare şi regulate. Majoritatea se înscriu în categoria 
drumurilor de pământ şi cu pietriş, cu un procentaj redus de drum asfaltat şi, la fel ca şi în 
cazul satului Aiton, tipologia dominantă este cea cu rigole laterale şi retrageri de tip spaţii 
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verzi, fără trotuare. Profilurile străzilor păstrează caracterul rural zonal, în special în 
arealul central, unde sunt neregulate. 

 
Disfuncţionalităţi 
Trama stradală în principal, dar şi tipologia de drumuri şi profilul stradal, similare 

în cazul ambelor sate, Rediu şi Aiton, reflectă etapele de evoluţie ale aşezărilor. 
Relevatoare în acest sens sunt în special profilele străzilor, cu lăţimi variabile şi lărgiri, 
bordate de spaţii verzi însă fără plantaţii de înalţime medie sau mare. Se remarcă 
retragerea parcelelor de la stradă şi intercalarea între acestea a unui spaţiu verde – pe una 
sau pe ambele laturi.  

Tendinţa de regularizare a tramei spre limitele vetrei satelor este o consecinţă a 
adaptării la teren în condiţiile dezvoltării suprafeţei construite, accentuate în perioada 
modernă. Aducerea la zi şi modificarea tipologiei şi profilelor stradale pot afecta radical 
imaginea satului, imprimându-i un caracter urbanizat; acest fenomen este vizibil în 
special în arealele funcţiunilor reprezentative moderne (primăria, poliţia). 
 În ciuda modificărilor suferite, trama stradală, tipologia şi profilatura străzilor se 
menţin în general în coordonatele definitorii ale spaţiului rural. De o importanţă 
principală pentru prezervarea imaginii aşezării este conservarea însăşi a trăsăturilor 
neregulate caracteristice spaţiului rural; caracterul neregulat este dat de cumularea în 
timp a intervenţiilor de adaptare a spaţiului la necesităţile comunităţii şi a indivizilor, şi 
reprezintă amprenta locuirii tradiţionale. 
 
 Structura comunei este răsfirat-adunată, cu gospodării de formă neregulată şi case 
înconjurate de grădini şi livezi proprii. Figura 36 surprinde dispunerea şi concentrarea 
construcţiilor în centrul localităţilor, în timp ce în figura 37 se observă extinderea 
progresivă a acestora şi mărirea habitatului uman. Densitatea gospodăriilor în ambele 
localităţi scade dinspre centru spre periferie. 
 În cazul satelor analizate, Aiton şi Rediu, considerând poziţia comunei – în zona 
de contact între Câmpia Someşană şi Dealurile Clujului – structura acestora se încadrează 
în tipologia satelor adunate, însă, datorită ramificaţiilor pe versanţi şi a densităţii fondului 
construit, se apropie de tipul răsfirat, caracteristic zonei de deal. Structura satului Aiton 
reflectă combinaţia celor două tipologii, având însă caracteristici dominante ale tipului 
răsfirat, cu contur neregulat: parcelarul neuniform, gospodăriile distanţate şi prezenţa 
terenurilor agricole mici şi medii în interiorul vetrei satului, iar densitatea ţesutului 
construit este medie, cu gospodăriile distribuite echilibrat, fără o diferenţiere clară a zonei 
centrale şi a celei marginale. Un semnal al modernizării spaţiului rural constă în tendinţa 
de regularizare parţială a parcelarului în zona ramificaţiilor marginale. O parte a 
terenurilor agricole este cuprinsă în vatra satului şi o parte este distribuită perimetral, sub 
forma parcelelor agricole de dimensiuni mai mari. 
 În mod similar, satul Rediu prezintă o structură combinată, însă cu caracteristicile 
dominante aparţinând tipului adunat: densitate mai mare a gospodăriilor de-a lungul 
drumului principal şi distanţa redusă între acestea, parcelarul regulat, dezvoltat pe 
lungime; terenurile agricole sunt concentrate în zona ramificaţiilor marginale şi exterior şi 
mai puţin în interiorul vetrei.  

Reţeaua drumurilor sugerează o structură de tip tentacular. În cazul satului Aiton 
structura tentaculară este mai extinsă – într-o etapă mai avansată de dezvoltare, pe când 
în cazul satului Rediu, aceasta apare într-o formă mai puţin dezvoltată însă similară ca şi 
tipar.  În prezent, în cazul ambelor localităţi, se constată un trup independent de 
intravilan, care se dezvoltă spre partea estică pentru localitatea Rediu spre localitatea 
Aiton pe DC 76 şi spre partea nord-estică pentru localitatea Aiton spre localitatea 
Gheorgheni pe DC 17. 
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Silueta aşezărilor. Raportul dintre mediul natural şi cel construit, precum şi 
dispoziţia acestuia crează un „profil” recognoscibil al aşezării. Această siluetă permite 
identificarea ierarhiei spaţiale: 

 fondul clădirilor reprezentative, de interes comunitar – cu unităţi individualizate 
prin arhitectură şi amplasament, în număr mai restrâns;  

 fondul agro-rezidențial sau gospodăriile – cu unităţi care aparţin în marea lor 
majoritate unei tipologii specifice dominante, mai puţin individualizate în 
parte, însă în număr mai mare, alcătuind corpul principal al aşezării; 
contribuie la definirea siluetei aşezării prin tipologia sau tipologiile în care se 
înscriu unităţile, şi prin repartiţia acestora1; 

 fondul lucrativ contribuie la definirea siluetei prin amplasare – în interiorul sau 
în exteriorul aşezării - şi prin tipul de activitate susţinut. 

În cazul satului Aiton, silueta este dominată de cele trei turle ale bisericilor – cea 
reformată (CJ-II-m-B-07515), cea catolică (sau fosta biserică ortodoxă din lemn, CJ-II-m-B-
07513), ambele cu o volumetrie ascuţită a turlelor şi amplasate în cele mai înalte puncte 
ale aşezării, şi cea ortodoxă (construcţie nouă de tip bizantin şi turle cu cupole sferice), cu 
o volumetrie mai puţin contrastantă, rotunjită, şi amplasată un registru mai jos faţă de 
celelalte două obiective. Din punct de vedere al siluetei, fondul rezidenţial nu prezintă 
caracteristici particulare, iar datorită reliefului şi alternanţei gospodăriilor cu terenuri 
agricole mici şi zone vegetale (livezi sau plantaţii diverse), acesta este perceput ca un 
registru uniform, deasupra căruia se detaşează clădirile reprezentative; spre margini 
silueta aşezării descreşte: fondul construit este înlocuit de fondul lucrativ, reprezentat de 
terenuri agricole (culturi cu înălţime redusă).  
 În cazul satului Rediu, silueta este dominată de volumul bisericii reformate, care 
deşi nu este amplasată în punctul cel mai înalt, se detaşează de fondul construit prin 
volumetria navei şi a turlei şi prin cromatică. 
  
 Funcţiile aşezărilor 
 Funcţiile îndeplinite de-a lungul timpului de către comuna Aiton au răspuns în 
primul rând necesităţilor comunităţii, după cum urmează: 

 de adăpost, date de configuraţia reliefului, resursele naturale existente şi 
concentrarea populaţiei pe baza sentimentelor de apartenenţă şi percepţie faţă 
de loc; 

 rezidenţială, datorită faptului că o pondere însemnată din populaţia activă se 
deplasează pentru muncă în alte localităţi; 

 economice (agricole şi de servicii), în care peste 73,2% din populația activă este 
angrenată în sectorul primar, iar 17,2% în cel terţiar, oferind resursele financiare 
necesare traiului; 

 de producție şi consum, bazate pe resursele existente exploatate, cele 
complementare fiind procurate din alte părţi; 

 de comunicație, prin intermediul principalelor axe de comunicaţie care 
conectează comuna cu celelalte localităţi, al tehnologiei (internet, telefonie, TV, 
radio etc.) şi al contactului direct al populaţiei; 

 politico-administrative, date de statutul celor două localităţi în ierarhia naţională 
(Aiton – rangul IV şi Rediu – rangul V); 

 de deservire, prin dotările existente; 

                                                 
1 Spre exemplu, repartiţia tipologiilor (tipologia arhitecturală dominantă, arealul de răspândire), alături de 
alte criterii precum parcelarul sau morfologia ţesutului, permite în cadrul unei aşezări identificarea zonelor 
etnice (zona românească, zona săsească etc.); tipologia dominantă – volumetrie, fronturi la stradă, învelitori 
sau tip de acoperiş utilizat – permite identificarea zonelor etnice la nivelul siluetei. 
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Fig. 38. Ponderea locuințelor construite în intervalul 1990-2011 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj 

 turistice şi culturale, prin prezenţa elementelor patrimoniului cultural existent; 

 recreative, prin prezenţa elementelor naturale existente şi a posibilităţii de 
amenajare a acestora în scop recreativ, pentru a deservi populaţia autohtonă şi 
cea din localităţile din proximitate, îndeosebi cea a municipiului Cluj-Napoca. 

 Complexitatea şi varietatea acestora evidenţiază caracterul dinamic al sistemului 
teritorial şi capacitatea acestuia de autoreglare, elemente de favorabilitate care trebuie 
luate în considerare în acţiunile de dezvoltare şi amenajare teritorială. 
 
 Calitatea vieţii şi fondul locativ  
 Imaginea unei localităţi este reliefată şi de peisajul construit reprezentat de 
ansamblul de locuinţe individuale, colective cât şi de alte edificii construite care îşi pun 
amprenta prin caracteristicile proprii asupra întregului teritoriu. 
 Dintre aspectele 
cantitative referitoare la spaţiul 
construit al comunei Aiton 
facem referire la forma de 
proprietate a construcţiilor şi la 
vechimea acestora. 99% din 
construcţiile existente intră în 
categoria privată de 
proprietate, în timp ce 1% în 
cea de stat şi a cultelor 
religioase. 
 În ceea ce priveşte 
vechimea construcţiilor, cea 
mai mare pondere (79,16%) a 
locuinţelor a fost construită în intervalul 1930-1970. În prezent, ponderea locuinţelor nou 
construite este redusă, însă un fenomen surprins este cel al renovării unui număr 
considerabil de gospodării vechi. 
 Cât priveşte indicatorii care reliefează calitatea spaţiului locuibil, aceştia sunt 
reprezentaţi de valoarea medie a persoanelor care trăiesc într-o locuință, care la nivelul 
comunei este de 1,88, sub valoarea medie judeţeană de 2,52. Suprafața medie locuibilă ce 
revine unei persoane pentru comuna Aiton este de 15,59 m², căreia îi corespunde o medie a 
camerelor de locuit de 2,45. Valorile judeţene privind suprafaţa medie locuibilă ce revine 
unei persoane sunt mai reduse (15,47 m²) decât cele ale comunei Aiton, fapt ce se 
răsfrânge şi asupra numărului mediu al camerelor de locuit (2,38). Din cele prezentate 
mai sus se evidenţiază gradul ridicat de confort al locuitorilor comunei Aiton. 
 

Disfuncţionalităţi: 
 capacitatea de polarizare redusă a centrului de comună; 
 degradarea fizică a unor gospodării şi neconcordanţa elementelor de factură 

arhitecturală cu specificul local tradiţional; 
 gradul redus de dotare al localităţii Rediu în ceea ce priveşte infrastructura 

tehnică (alimentare cu apă, canalizare, energie termică);  
 lipsa unor spaţii de socializare, a unor spaţii verzi şi locuri de joacă pentru 

copii; 
 lipsa unei zone centrale bine definite în cadrul localităţii Aiton; 
 lipsa cooperării dintre diferitele niveluri ale sistemului ierarhic 

macroteritorial. 
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CAP. 4. PATRIMONIUL CONSTRUIT 
 
 

Domeniul conceptual al patrimoniului cuprinde totalitatea elementelor care sunt 
mărturie a creaţiei umane sau a evoluţiei naturii şi comportă valoare arheologică, istorică, 
artistică, ştiinţifică sau tehnică. Acesta include două componente majore – cea culturală şi 
cea naturală. La rândul său, patrimoniul cultural este definit prin cele două componente 
principale ale sale: patrimoniul imaterial şi cel material. Conceptul de patrimoniu 
material acoperă atât domeniul mobil – bunuri culturale  arheologice sau etnografice – cât 
şi cel imobil – compus din monumente, terenuri, situri şi ansambluri de arhitectură şi 
arheologie.  

Cadrul legislativ în vigoare în spaţiul românesc defineşte terminologia conturată 
anterior, delimitează categoriile vizate şi girează protejarea acestora printr-o serie de 
proceduri: identificarea în teren, cercetarea ştiinţifică, inventarierea şi clasarea, 
consolidarea, restaurarea, conservarea şi valorificarea şi, în final, integrarea socio-
economică a obiectivelor de interes. Principalul document care normează protecţia 
patrimoniului naţional este Legea-cadru nr. 422/2001, republicată în 2006. Aceasta stabileşte 
trei categorii de încadrare pentru obiectivele de patrimoniu: a) monument, b) sit şi c) 
ansamblu (Art. 3) şi două clase de importanţă - grupa A, care include monumentele de 
valoare naţională şi universală, şi grupa B, care include monumentele de valoare locală 
(Art. 8.1).  

O delimitare suplimentară a categoriilor de obiective patrimoniale este oferită de 
Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare al teritoriului naţional – secţiunea a 3-
a – Zone protejate: 1. Monumente şi ansambluri de arhitectură şi 2. Monumente şi situri 
arheologice. De asemenea, patrimoniul arheologic este definit, clasificat şi protejat 
suplimentar prin Ordonanţa nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. O serie de acte normative 
suplimentare completează, lărgesc şi corelează la nivel mondial arealul legislativ stabilit 
prin reglementările de bază amintite anterior; sunt stabilite pentru teritoriul românesc 
regimul de protecţie, gestionarea şi monitorizarea obiectivelor de patrimoniu mondial, al 
obiectivelor de patrimoniu arhitectural european, al peisajului cu valoare patrimonială. 

Pe teritoriul comunei Aiton, cuprinzând satul-reşedinţă omonim şi satul Rediu, au 
fost semnalate şi înregistrate obiective de patrimoniu material aparţinând a două categorii 
principale: patrimoniul arheologic – dominat de vestigii ale perioadei romane, şi 
patrimoniul arhitectural de cult sau religios, cuprinzând două biserici, de cult catolic 
respectiv reformat. Patrimoniul arhitectural laic este slab reprezentat, singura poziţie 
clasată fiind înregistrată în cadrul Listei Monumentelor Dispărute (2004).  

 

4.1. Patrimoniul arheologic 
 
Lista Monumentelor Istorice (2010) semnalează prezenţa unei serii de trei situri 

arheologice, o aşezare izolată şi vestigii ale drumului roman, datările acestora acoperind o 
perioadă începând cu preistoria şi până în etapa migraţiilor. Dintre acestea, două sunt 
clasate categoria A, având o valoare culturală naţională şi universală; celelalte trei sunt 
clasate categoria B – şi sunt considerate de o valoare culturală locală. Pe lângă acestea, o 
serie de alte situri şi puncte de interes arheologic sunt semnalate în cadrul Repertoriului 
Arheologic Naţional. 

În cadrul acestor situri au fost identificate un total de nouă aşezări, pe lângă 
acestea au fost descoperite o serie de artefacte şi fragmente de artefacte – care susţin nu 
doar prezenţa locuirii civile ci şi continuitatea acesteia în zonă. Situl arheologic Aiton-
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Punct „Şurilor” (CJ-I-m-B-06937), aflat pe malul pârâului Şurilor, la E de sat, cuprinde 
două aşezări: din neolitic, cultura Turdaş - faza târzie (CJ-I-m-B-06937.02) şi respectiv din 
epoca bronzului, cultura Sighişoara-Witenberg (CJ-I-m-B-06937.01). Situl arheologic 
Aiton-Punct „Deasupra Morii” (CJ-I-s-B-06938) cuprinde trei aşezări datate astfel: 
aşezare preistorie (CJ-I-m-B-06938.03), de epocă romană (CJ-I-m-A-06938.02) şi respectiv 
de epoca migraţiilor (CJ-I-m-A-06938.01). Situl Aiton-Punct „Între Pâraie” (CJ-I-s-A-
06939) însumează şi el trei aşezări datate cronologic ca eneolitic, cultura Tiszapolgár (CJ-I-
m-A-06939.02), neolitic, cultura Iclod (CJ-I-m-A-06939.03) şi epoca bronzului, cultura 
Sighişoara-Witenberg (CJ-I-m-A-06939.01). Situl arheologic Aiton - „La Cruci” (CJ-I-s-B-
06940) conţine vestigiile drumului roman care lega Napoca (Cluj) de Potaissa (Turda). 
Aceste vestigii apar nominalizate şi în inventarul RAN în punctul „La cruce” (cod 
55605.04) şi sunt observate în vatra satului, în curtea casei nr. 130 şi în curtea şcolii.  

Traseul drumului roman imperial care trece prin satul Aiton face parte din categoria 
drumurilor de importanţă majoră, principale, de rangul I; porţiunea aparţine de via militaris 
Potaissa-Napoca-Porolissum care include sectoarele Turda – Copăceni – Tureni – Ceanu 
Mic – Aiton – Gheorgheni – Cluj-Napoca (Fodorean Fl., 2006, pp. 119-120). Dintre acestea, 
două sectoare – Gheorgheni – Aiton şi Aiton –  Ceanu Mic – Tureni – aparţin arealului 
comunei.  

Traseul drumului a fost influenţat de caracteristicile geologice şi geomorfologice 
ale zonei, la fel ca şi majoritatea construcţiilor rutiere realizate în cadrul Imperiului 
roman. Acestea „[...] urmează linia curbelor de nivel, au pante mici, ocolesc luncile 
inundabile ale râurilor şi zonele predispuse la înmlăştinare, au trasee în general 
[amplasate] pe versanţii sudici ai dealurilor, feriţi de vânturi puternice, precipitaţii 
abundente, ocolesc zonele cu soliflucţii” şi „[...] traversează pârâurile şi râurile în zonele 
cu cea mai mică adâncime” (Fodorean Fl., 2006, p. 119). Pe distanţa celor două sectoare 
analizate, drumul roman utilizează în avantajul său condiţionările naturale şi evită zonele 
dificile, în special „[...] procesele de pantă, care pe teritoriul localităţii Aiton sunt foarte 
frecvente” (Fodorean Fl., 2006, p. 126).  

Primul sector de pe teritoriul comunei este Gheorgheni-Aiton şi se desfăşoară 
între vetrele celor două localităţi, fiind grefat pe versantul nordic al Dealului Ciolt, masiv 
care îi şi determină traseul. Pe anumite porţiuni, drumul roman se intersectează cu 
drumul actual – la ieşirea din vatra localităţii Gheorgheni, se desfăşoară în paralel cu 
acesta – pe o distanţă de 175 m pe partea dreaptă a drumului actual spre Aiton sau se 

suprapune cu drumul comunal – spre Aiton, pe o porţiune de 150 m. Pe distanţa 
analizată de 13 km, drumul este rectiliniu, cu puţine curbe care descriu unghiuri şi raze 
mari, conferind traseului o bună vizibilitate (Fodorean Fl., 2006); orientarea este dominant 
pe  direcţia NV-SE, iar panta medie este de 3.5-4%.  

Sectorul Aiton-Ceanu Mic-Tureni începe din nordul localităţii Aiton (la intersecţia 
drumului comunal care se ramifică spre Pata, cu drumul comunal spre Gheorgheni, punct 
aflat în intravilanul localităţii Aiton), străbate grădinile în paralel cu drumul comunal, 
ocoleşte cimitirul şi traversează perpendicular pârâul Şurilor; traseul continuă pe la 
poalele Dealului Ciolt, străbate curtea şcolii generale din Aiton şi traversează 
perpendicular pârâul Morii. Pe direcţia satului Ceanu Mic, drumul ocoleşte Dealul 
Bondocuţ prin vest, intersectează actualul drum comunal şi traversează Valea Cheia 
Ceanului Mic. În satul Ceanu Mic, traseul roman traversează centrul şi drumul comunal 
în diagonală şi părăseşte intravilanul satului pe direcţia Turda, paralel cu artera DN1.  

Structura şi modalităţile de construcţie ale sectorului Potaissa – Napoca, parte din 
drumul roman imperial, sunt cunoscute datorită cercetărilor întreprinse chiar în zona 
localităţii Aiton (Fodorean Fl., 2006, p. 222). Structura drumului este una triplu-
stratificată: stratul de bază (rudus) este alcătuit din lespezi de gresie silicioasă, cu contur 
neregulat, cel de-al doilea strat (nucleus) este alcătuit din lespezi în combinaţie cu piatră 
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de râu, şi stratul final, de calcare (glarea sau summum dorsum) este alcătuit din lespezi mari 
de gresie cenuşiu-gălbuie, de formă paralelipipedică, rostuite cu pietriş şi nisip. Drumul 
prezintă o secţiune bombată în ax, cu o diferenţă faţă de margini de aproximativ 20 cm, 
pentru o bună scurgere a apelor pluviale; marginile sunt bordate cu două rânduri de 
pietre fasonate, montate pe latura îngustă. Lăţimea drumului variază între secţiunile 
analizate, de la 4 la 7 metri, în funcţie de caracteristicile geologice şi geomorfologice ale 
terenului (Fodorean Fl., 2006). Materialele utilizate fac parte din cariere şi exploatări 
locale (ex: concreţiuni silicioase de tip Feleac). Ţinând cont că tehnicile de construcţie 
variază în funcţie de situarea geografică şi cu toate că pe sectoarele de pe teritoriul 
comunei Aiton nu mai sunt vizibile toate amenajările aferente drumului, Fodorean Fl. 
afirmă că drumul s-ar fi înscris profilului structural comun circulaţiilor rutiere ale Daciei, 
precum bombarea în ax, construcţia în rambleu, supraînălţarea laturilor în curbă, 
amenajarea rigolelor laterale şi utilizarea materialului de construcţie local (p. 286). 
Datorită structurii triplu-strat, cu o durabilitate crescută şi rezistenţă la trafic intens, 
sectorul Potaissa-Porolissum se încadrează în categoria viae silicae strata (Fodorean Fl., 
2006, p. 392), fapt care confirmă importanţa militară şi economică a drumului; în sprijinul 
acestei teorii sunt amintite două elemente - miliarium-ul care marca aşezarea şi existenţa 
unei staitio (post de gardă) sau a unui stabiliment rutier de tip mansio (han, popas) în 
proximitatea căii de circulaţie (Fodorean Fl., 2006, p. 349).  

Alături de vestigiile drumului, şi atestând data construcţiei acestuia, a fost 
descoperită (în 1758) şi o bornă kilometrică romană – miliarium. Aceasta face parte din 
cele (doar) nouă borne romane descoperite pe teritoriul ţării2. Cu toate că piesa nu mai 
există, s-a păstrat o reprezentare grafică a acestuia realizată de M.P. Szathmári, în arhiva 
Bibliotecii Universitare din Cluj. Dintre cele două copii realizate după reprezentarea lui 
Szathmári, una a fost instalată in situ, în faţa şcolii din Aiton, iar o a doua se păstrează în 
Turda, în faţa sediului poştei, P-ţa 1 Decembrie. Inscripţia care figurează pe miliarium 
atestă că porţiunea de drum Potaissa-Napoca – parte din drumul principal Drobeta 
(Turnu-Severin) – Tibiscum (Caransebeş) – Ulpia Traiana (Sarmisegetuza) – Apulum 
(Alba-Iulia) – Potaissa (Turda) – Napoca – a fost construită în 108 - 109 d. Hr., de către 
Traian prin intermediul unităţii auxiliare Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum3, iar distanţa 
reprezentată pe bornă, M.P.X., marchează jumătatea distanţei între Napoca şi Potaissa4.  

Pe lângă aceste obiective clasate pe Lista monumentelor istorice din 2010, Repertoriul 
Arheologic Naţional (RAN) aminteşte încă 5 puncte de interes, toate identificate ca 
aparţinând perioadei romane, şi anume: un canal de scurgere, cu o lungime de 11,6 m, 
descoperit în grădina casei nr. 130, sat Aiton (cod RAN 55605.13); o posibilă aşezare  
amplasată pe parcela casei nr. 436 sat Aiton (cod RAN 55605.14); o aşezare amplasată la 

                                                 
2 Aceşti nouă miliarium sunt distribuiţi astfel: în Dacia Porolissensis, la Aiton, Mera şi Almaşu Mare; în Dacia 
Superior, la Micia şi la Lăpuşnicel; şi în Dacia Inferior, la Băbiciu de Sus, Gostavăţu, Praetorium (Copăceni) şi 
la Sucidava (Celei) (Fodorean Fl., 2006, p. 64). 
3 Inscripţia apare parţial pe miliarium-ul din Aiton sub forma „IMP. CÆSAR NERVA TRAIANVS AVG. 
GERM.DACICUS PONTIF.MAXIM. POT:XII:COS.IV IMP.VI.P.P.FECIT. PER.COH.I.FL.VLP. SP.MIL.C.C.I.Q. 
A POTAISSA PO. CÆ M.P.X.” Varianta completă este: „IMPerator CAESAR NERVA TRAIANUS AUGustus 
GERManicus DACICUS PONTIFex MAXIMus (tribunicia) POTestate XII, COnSul IV, IMPerator VI, Pater 
Patriae, FECIT PER COHortem I FLaviam ULPiam hiSPanorum MILliariam Civium Romanorum EQiutatam 
A POTAISSA naPOCAE. Millia Passuum X.” Inscripţie înregistrată în „Corpus Inscriptionum Latinarum”, 
vol. III, textul 1627, Berlin, 1863. Traducerea inscripţiei: Împăratul Caesar Nerva Traianus augustul 
Germanicus (învingător al germanilor) Dacicus (învingător al dacilor), preot suprem, cu puterea tribuniciară a 
12-a oară, imperator (proclamat biruitor pe câmpul de luptă) a 6-a oară, părinte al patriei, a făcut (construit 
drumul) prin cohorta I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria, de cetăţeni romani, călăreţi [de cavalerie], între 
Potaissa și Napoca (aşezând acest stâlp kilometric la) 1.000 de paşi. (Cf. Russu I.I., 1974, p. 1478, apud. 
Fodorean Fl., 2006, p. 338). 
4 Distanţa este de o mie de paşi (millia, o mie, passum, paşi, unde un pas are 1.48 m), adică 14,5 kilometri. 
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SE de satul Aiton - Punct „La Cânepi” (cod RAN 55605.11); o posibilă aşezare amplasată 
în zona de V a satului Aiton – Punct „Podul de Piatră” (cod RAN 55605.10), unde au fost 
descoperite substrucţiile de piatră ale unei villa rustica; şi o posibilă aşezare – dublu 
stratificată, preistorică şi romană, ale cărei urme au fost identificate în grădina casei nr.135 
(cod RAN 55605.12). Toate aceste aşezări prezintă urme de locuire civilă şi sunt asociate 
cu artefacte sau fragmente de artefacte sau ceramică romană.  

Aparţinând de Rediu, însă localizat în extravilanul satului, între Rediu şi 
Mărtineşti, figurează şi cel de-al cincilea sit arheologic semnalat conform LMI 2010. 
Aşezarea, care figurează în RAN sub codul CJ-I-s-A-07153, respectiv RAN 55614.01, este 
datată din perioada romană şi cuprinde substrucţii ale unei villa rustica, fragmente de 
ceramică, ţiglă şi mai multe exemplare de cărămidă, dintre care una purtând ştampila 
LEG V MAC (Legio Quinta Macedonica) – legiune stabilită în perioada 108-109 d.Hr. la 
Troesmis (Iglița, Dobrogea de N) (Boyanov I., pp. 69-76) şi ulterior la Potaissa.  

Existenţa acestor urme de locuire specifice reflectă transformările suferite la nivel 
socio-economic şi adoptarea modului de viaţă roman. După 106 d.Hr., teritoriul aflat la N 
de Dunăre este anexat Imperiului şi devine ager publicus – parţial revenind veteranilor şi 
cetăţenilor romani, ager privatus – categorie atribuită peregrinilor, şi agri vectigales, sau 
categoria terenurilor libere care puteau fi luate în arendă de localnici. Producţia 
economică a zonei – la fel cu cea a provinciei – avea la bază agricultura, şi unităţile 
respective de producţie – proprietăţile tip villa rustica (Rădoescu L.,  Hortopan D., 2010, 
pp. 55-108). Începând cu a doua jumătate a secolului al II-lea, tipologia villei rustica se 
răspândeşte treptat pe întreg teritoriul imperiului, acestea devenind „[...] caracteristici 
distinctive ale societăţii romane” (Marzano Annalisa, 2007, prefață).   

Ca tipologie de locuire, villa rustica îşi are originea în zona centrală a Italiei şi 
pătrunde ulterior în provincii ca indicator al romanizării. Villa reprezenta unitatea 
economică independentă alcătuită din terenuri şi construcţii „[...] implicate în diverse 
tipuri de producţie agricolă” (Marzano Annalisa, 2007, prefaţă), agro-pastorală şi chiar 
meşteşugărească (Rădoescu L.,  Hortopan D., 2010, pp. 55-108), dar şi locuinţa-refugiu a 
proprietarului, provenind de obicei din pătura superioară a societăţii. Tipologia de bază 
evoluează treptat şi funcţia de refugiu faţă de agitaţia oraşului, de spaţiu dedicat odihnei 
dar şi exerciţiului minţii şi spiritului, devine dominantă. Din punct de vedere al 
amplasării, villa rustica era în general situată în afara incintei oraşului, respectând o serie 
de reguli bine definite – accesibilitatea căilor de circulaţie, a resurselor, proximitatea unei 
surse de apă, a unui centru urban etc. (Rădoescu L.,  Hortopan D., 2010, p. 74; Marzano 
Annalisa, 2007, pp. 85-101). Asociată cu un trecut rural idealizat al societăţii romane, villa 
primeşte o dimensiune ideologică şi este considerată „[...] sursă sigură şi cinstită de 
venit”, activităţile asociate acesteia fiind „[...] singurele preocupări demne de clasele 
superioare” (Marzano Annalisa, 2007, p. 3). 

Din punct de vedere arhitectural, aceste construcţii evoluează de la simple 
adăposturi pentru produse, vite şi lucrători la ansambluri complexe de construcţii, 
deservind atât diferitele tipuri de producţie cât şi activităţile conexe, de loisir. Din punct 
de vedere al structurii, villa rustica presupunea existenţa a trei părţi: pars urbana – clădirea 
principală rezidenţială, pars rustica – ferma propriu-zisă, cu o zonă rezidenţială 
permanentă pentru sclavi şi spaţii dedicate producţiei şi pars fructuaria – desemnând 
spaţii pentru depozitarea produselor”(Marzano Annalisa, 2007, p. 85). 

Planimetria ansamblului era variabilă: villa putea fi de tip central rectangular, cu o 
curte interioară, bordată de portice pe una sau pe toate laturile, prin intermediul cărora se 
făcea accesul în încăperile ordonate perimetral (McKay Al. G., 1998, p. 106). În variantă 
mai restrânsă, villa consta dintr-o serie de camere dispuse în lungul unui portic sau, în 
varianta mai extinsă, presupunea o incintă de dimensiuni mai mari în cadrul căreia erau 
răspândite varii clădiri ale ansamblului (Rădoescu L., Hortopan D., 2010). În general, pe 
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lângă unitatea rezidenţială principală, ansamblul era alcătuit din mai multe construcţii 
dedicate, în funcţie de activităţile specifice de producţie (hambare, grajduri, prese, mori 
etc.). Acestora li se adaugă diverse dotări suplimentare, precum curţi interioare 
secundare, portice, „[...] amintind de gimnazii şi palaestre şi rolul acestora” în societatea 
elenă - şi spaţii destinate educării minţii şi corpului, biblioteci, colecţii de artă (Marzano 
Annalisa, 2007, p. 86), grădini, cisterne şi băi etc. În ciuda acestor manifestări ale unui lux 
de factură „urbană”, funcţia principală a villei rămâne producţia agricolă şi generarea 
unui venit stabil pentru proprietarul acesteia. 

Arealul analizat - comuna Aiton, judeţul Cluj - aparţine uneia dintre zonele 
principale de răspândire a acestei tipologii, Dacia Porolissensis. Villae rusticae apar cu 
precădere în Dacia Superior şi Porolissensis, mai ales în jurul oraşelor Sarmizegetusa, 
Napoca şi Apulum, iar aria de răspândire „[...] coincide cu zona urbanizată şi colonizată a 
provinciei”. Tipologia romană a villei rustica pătrunde în provincia Porolissensis într-o 
formulă mai redusă, de dimensiuni mai mici, încadrată în sub-tipul „[...] cu clădiri 
dispersate în interiorul unei incinte”. Ansamblurile aveau „[...] ziduri de piatră, dar şi 
pereţi de lemn fiind alcătuite din câteva încăperi şi [acoperite cu] acoperiş de ţiglă. Unele 
încăperi erau simplu podite cu lut, iar mai rar existau şi pavimente din dale de cărămidă, 
sau opus signinum [...] În unele cazuri existau şi instalaţii de încălzire şi băi” (cf. 
Proiectului Villae în Dacia Romană, Tipurile de vile și răspândirea lor). 

 

 
 

Fig. 39. Harta răspândirii villae-lor rusticate din Dacia romană  
Sursa: http: www2.rgzm.de/transformation/home/frames.htm 

 
În localitatea Aiton, în punctul amintit anterior, „Podul de Piatră”, din vestul 

satului, urmele de locuire civilă descoperite au fost încadrate în tipologia villei rustica: pe 
lângă vestigii ale unor „[...] construcţii romane (ziduri, pietre fasonate, olane, ţigle, 
cărămizi), ceramică romană şi o toartă de amforă cu inscripţie” este amintită şi o „[...] 
clădire din epoca romană, cu cinci încăperi de dimensiuni diferite, construită în tehnica 
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opus incertum5 cu paviment de caementicum”6. O construcţie similară a fost descoperită în 
punctul „La Cânepi”, având dimensiunile de 17,6/14 m, cu fundaţii din piatră şi lut, 
pereţi de bârne şi învelitoare de ţiglă (Fodorean Fl., 2006, pp. 132-133). 

Polarizarea acestor ferme pe întreg traseul rutier roman poate fi explicată prin 
accesibilitatea la pieţele urbane de desfacere din imediata vecinătate, Napoca şi Potaissa, 
dar şi la pieţe mai îndepărtate, precum Apullum sau Porolissum - capitala Daciei 
Porolissensis. Fermele de la Aiton au fost încadrate într-o microregiune în principal 
polarizată de Napoca şi Potaissa, alături de fermele de la Miceşti, Mărtineşti şi Vâlcele 
(Fodorean Fl., 2006, pp. 132-133); substrucţiile identificate în zona satului învecinat, 
Rediu, sugerează apartenenţa acestuia la aceeaşi microregiune. 

Pornind de la o serie de indicatori – vestigii ale vilelor rustica pe arealul comunei 
Aiton – din satul omonim dar şi cele din situl dintre Rediu şi Mărtineşti (şi cele semnalate 
în satele învecinate), prezența numeroaselor urme de locuire civilă, dar şi a drumului 
roman şi a miliarium-ului – şi ţinând cont de abordările unor cercetători (Fodorean Fl., 
2006, p. 338), se poate presupune existenţa unui sistem satelitar de organizare ierarhică, 
unde domenii de dimensiuni mai mici (villa cu al său latifundium)7 ar fi subordonate unor 
domenii aparţinând aceloraşi proprietari, alcătuind proprietăţi latifundiare de dimensiuni 
mai mari. Poziţionarea arealului între cele două centre urbane, Napoca şi Porolissum, 
densitatea villae-lor din zona polarizată a acestora şi mai ales accesibilitatea datorită 
drumului roman susţin această ipoteză.  

 
Conservare/Disfuncţionalităţi: 
 în ceea ce priveşte starea de conservare a drumului roman pe porţiunea 

analizată Napoca – Aiton, Fodorean observă că suprastructura căii rutiere a 
fost expusă factorilor meteorologici şi mai ales celor umani. Aflându-se fie 
chiar la suprafaţa terenului, fie la o adâncime redusă, structura drumului a 
fost afectată. Cercetătorul semnalează două dintre normele propuse în 
perioada anilor 80 pentru protecţia şi conservarea vestigiilor, şi anume 
interdicţia lucrărilor de mare adâncime pe o distanţă de 10 metri pe lateralele 
drumului roman şi selecţionarea tipurilor de culturi permise în zonă. 

 cu toate că acest tronson al drumului roman este înregistrat pe Lista 
Monumentelor Istorice în vigoare (2010), care îi asigură protecţie legislativă, 
vestigiile nu beneficiază de nicio măsură de protecţie fizică sau de 
semnalizare pe teren – fie în porţiunea aflată în intravilan, fie în cea din 
extravilan; 

 nu există nicio măsură de valorificare turistică, în ciuda proximităţii centrelor 
urbane Cluj-Napoca şi Turda, a existenţei conexiunilor rutiere şi a unor 
programe desfăşurate în zonele învecinate.  

 

4.2. Patrimoniul arhitectural religios 
 
Pentru satul Aiton, Lista monumentelor Istorice (2010) înregistrează doar două 

obiective incluse în această categorie: Biserica de lemn, datată 1711 (CJ-II-m-B-07513) şi 
Biserica de cult reformat (calvin), din sec. XVIII-XIX (CJ-II-m-B-07515). Pe lângă acestea, 
mai există o biserică ortodoxă nouă, neclasată, construită în stil bizantin. 

                                                 
5 Tehnică de finisaj tip mozaic, care presupune montarea unor dale sau elemente cu o formă neregulată. 
6 Caementicium – sau betonul roman, material de obicei utilizat ca umplutură sau mortar, în construcţia 
pereţilor de zidărie; în funcţie de destinaţia acestuia, materialul putea conţine în proporţii variabile lut, var 
sau gyps şi un agregat de dimensiuni variabile.    
7 Pentru zona studiată, teoriile acceptate încadrează proprietăţile în categoria de dimensiuni între 200 şi 1.000 de 
iugere, adică cea a domeniilor funciare mici şi mijlocii (Villae în Dacia Romană, Tipurile de vile și răspândirea lor). 
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Pentru datarea bisericii de lemn din Aiton, de cult ortodox, CIMEC aminteşte 
două surse. Conform primei surse, Şematismul din 1900, biserica a fost construită în 1711 
şi purta hramul Sf. Nicolae. O a doua sursă - uşa vechii biserici – atestă data construcţiei 
doi ani mai târziu prin inscripţia aflată pe aceasta: „Această sfântă biserică s-au făcut în 
zilele vlădica Anastasie 1713”. În 1903, biserica de lemn a fost demolată şi înlocuită cu o 
nouă construcţie de zid, de dimensiuni mai mari, în care se mai păstrează uşa vechii 
biserici împreună cu inscripţia amintită. În 1996, biserica reconstruită este trecută la cultul 
catolic. Planimetria bisericii este una clasică pentru etapa secolului XIX: pronaosul şi 
naosul formează un corp comun dreptunghiular, iar absida altarului, amplasată la răsărit, 
este mai îngustă şi de formă poligonală. Deasupra pronaosului este poziţionat turnul-
clopotniţă. Biserica este realizată din zidărie de cărămidă şi învelitoarea din tablă zincată; 
faţadele sunt simple, singurele elemente decorative fiind ancadramentele ferestrelor şi 
pilaştrii care marchează trama navei. Pictura din interiorul bisericii este de factură târzie, 
fiind realizată între 1974 şi 1976, de către pictorul Ştefan Colopărcanu. 

Cel de-al doilea obiectiv din categoria patrimoniului construit religios din satul 
Aiton este biserica reformată (CJ-II-m-B-07515). Conform CIMEC, sunt amintite două 
datări ale construcţiei: din 1598, conform arhivelor păstrate, şi din secolele XVIII-XIX, 
probabil după lucrările de modificare suferite în timp. Conform unor surse (Lazăr V., 
Palade Monica, 2002, p. 29), biserica ar fi aparţinut iniţial cultului catolic, având altarul 
amplasat la răsărit. Odată cu schimbarea cultului, acest altar ar fi fost demolat, iar biserica 
primeşte noi adaosuri – o prelungire spre apus, o nouă galerie pentru cor etc.  

Planimetria bisericii este simplă şi permite citirea intervenţiilor suferite în timp. 
Accesul principal se face printr-un vestibul, amenajat sub turnul-clopotniţă, alipit faţadei 
vestice şi mai îngust decât nava. Turnul-clopotniţă are două nivele, marcate prin profile 
orizontale simple. Elementele decorative diferă de la un registru la altul, fiind mai 
elaborate pe înălţimea turnului (pilaştrii simpli la nivelul parterului, mai detaliaţi la 
nivelul întâi şi terminaţi în capiteluri compozite la ultimul nivel). Volumul principal al 
bisericii, nava, este dreptunghiular, iar zona altarului este semicirculară şi păstrează 
aceeaşi deschidere. În afară de portalul vestic realizat în stil romanic, faţadele laterale nu 
prezintă elemente decorative particulare. Pe peretele sudic al bisericii se poate observa o 
intervenţie de consolidare, sub forma unor contraforţi din zidărie, datând din 1962-1963 
(Lazăr V., Palade Monica, 2002, p. 29). 

În interior, biserica are un tavan drept, casetat, din lemn. Orga şi amvonul sunt 
adăugate în 1844. Învelitoarea bisericii este realizată din eternit, în zona navei, şi din tablă 
în cazul turnului-clopotniţă. 

În cel de-al doilea sat al comunei Aiton – Rediu, nu există lăcaşe de cult 
înregistrate pe Lista monumentelor istorice (2010). Există însă o biserică de cult ortodox, a 
cărei construcţie ar fi datată în 1882 (cf. CIMEC, cod 26243-1) şi o biserică de cult 

reformat (calvin), datată şi ea din 1905 (cf. CIMEC, cod 34876-1).  
 
Conservare/Disfuncţionalităţi: 
 În ciuda modificărilor suferite în timp, starea generală de conservare a bisericii 

de lemn din Aiton este una bună, aceasta aflându-se în continuare în uz. Pe 
faţadele laterale, la nivelul cornişei, se pot observa două grinzi metalice, profil 
tip I – probabil o intervenţie de restaurare de dată mai recentă, care însă nu 
afectează major aspectul general al bisericii. Obiectivul nu este valorificat din 
punct de vedere al statutului său protejat, ci doar sub statutul său funcţional. 
Cu toate că este singurul obiectiv din categoria patrimoniului construit 
religios menţionat în Planul Integrat de dezvoltare pentru polul de creştere Cluj-
Napoca, Zona Metropolitană Cluj (2009 – 2015), obiectivul nu este inclus în 
ofertele turistice locale. Obiectivul nu a participat în proiecte sau programe de 
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promovare culturală şi punere în valoare sau de cercetare. Lipsa materialelor 
documentare şi a promovării obiectivului constituie una dintre cauzele lipsei 
sale de vizibilitate. 

 Starea de conservare a bisericii reformate din Aiton este relativ bună, biserica 
fiind în uz, la fel ca şi fosta biserică ortodoxă. Cu toate acestea, pot fi 
identificate o serie de disfuncţii. În zona din imediata apropiere a obiectivului 
accesul şi circulaţia – pietonală şi carosabilă (acces pompieri) – nu sunt 
amenajate, iar zona este neîntreţinută. Materialele utilizate la nivelul 
învelitorii, atât în cazul turnului-clopotniţă cât şi în cazul navei – tablă de 
aluminiu respectiv eternit – contravin specificaţiilor privind aspectul exterior 
al construcţiilor reprezentative cu statut protejat8. 

 

4.3. Patrimoniul arhitectural laic 
 
Singurul obiectiv înregistrat din această categorie în Lista Monumentelor Istorice 

este Conacul Şandor din satul Aiton, însă acesta apare doar pe lista monumentelor 
dispărute, din 2004, cu codul 13B0271. Deşi figurează ca obiectiv dispărut, situaţia 
obiectivului este una particulară: acesta a fost declasat, probabil din cauza degradării 
substanţei originale şi datorită modificărilor suferite în timp, nemaifiind luat în 
considerare în cadrul Listei monumentelor în vigoare (2010).  

Construcţia, datată în secolul al XVIII-lea, ocupă o poziţie centrală, pe una dintre 
zonele mai înalte ale satului. Domeniul aferent conacului acoperea un teren vast, de la 
limita exterioară a aşezării până în centrul acesteia, în NE-ul bisericii reformate. Pe 
cartarea iosefină (1769-1773) sunt marcate atât domeniul cât şi conacul, care apare ca un 
volum simplu, tip L, încadrat de o serie de alte volume mai reduse ca dimensiuni, 
probabil construcţii auxiliare. Comparând această sursă cu o cartare modernă (1970), se 
poate observa restrângerea domeniului şi introducerea unei lotizări noi, regulate, de 
dimensiuni mici şi medii – ocupate cu funcţiuni rezidenţiale şi de funcţiuni 
reprezentative: clădirea poliţiei, clădirea primăriei, şcoala, punctul comercial principal 
(clădirea cooperativei). 

 

  
 

Fig. 40. Evoluția parcelarului şi planimetriei conacului Şandor, satul Aiton 
Sursa: R.S.R. Proiecția stereografică, 1970 (stânga), Josephinische Landesaufnahme, 1769-1773 (dreapta) 

                                                 
8 Aceste specificaţii sunt menţionate şi în PUG-ul comunei Aiton, Regulamente locale de urbanism, Reguli de bază 
privind modul de ocupare a terenurilor şi zonificarea funcţională la nivelul comunei, punctul 9.7, referitor la 
aspectul exterior al construcţiilor. 
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Disfuncţionalităţi: 
 semnalizarea precară a obiectivului; 
 accesul anevoios; 
 lipsa unor surse de informare cu privire la istoricul construcţiei; 
 lipsa de vizibilitate în contextul obiectivelor de patrimoniu construit a satului 

Aiton; 
 lipsa unor măsuri de bază pentru protecţia şi conservarea construcţiei. 

Declasarea obiectivului s-a realizat probabil pe baza stării modeste de conservare a 
edificiului originar. Sunt vizibile numeroase intervenţii de modificare de dată mai recentă 
– inclusiv extinderea volumului, vizibilă la analiza comparată a celor două planuri. 
Amplasamentul ocupat, într-una din zonele mai înalte ale satului, deşi a fost redus în 
urma modificării parcelarului, reprezintă un atu, alături de ceea ce se mai păstrează din 
parcul conacului. Cu toate acestea, starea de conservare a conacului este relativ bună, 
permiţând o refuncţionalizare a spaţiului. Există o propunere de proiect de renovare (cf. 
Birou de arhitectură Tektum, Cluj-Napoca), cu introducerea unei noi funcţiuni: adăpost 
pentru persoanele vârstnice. 
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CAP. 5. INFRASTRUCTURA TEHNICĂ A TERITORIULUI 
 
 

5.1. Căi de comunicaţii 
 
Dublul rol pe care îl joacă infrastructura unui teritoriu, respectiv cel de suport 

pentru comunitatea locală sau de tranzit pentru potenţialii turişti, investitori, 
antreprenori, poate deveni pentru arealul analizat o carte de vizită. Infrastructura rutieră 
este definită prin câteva specificităţi: 

 accesibilitatea crescută a zonei, justificată prin distanţele relativ apropiate de 
municipiile Turda şi Cluj-Napoca; 
 

 
 

Fig. 42. Infrastructura de comunicaţii – context teritorial 
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 drumurile judeţene nu asigură suprafaţa de rulare necesară pentru traficul de 
călători sau marfă, necesitatea modernizării acestora devenind o prioritate a 
dezvoltării economice a zonei; 
 

Tabelul 2. Starea de viabilitate a drumurilor judeţene ce conectează comuna Aiton 
 

Tip drum 

Sector drum 
Lungimea sectoarelor pe tipuri 

de îmbrăcăminţi (km) 
Stare 

viabilitate 
Localităţi între care 

este cuprins 
sectorul 

Poziţii kilometrice ale 
sectoarelor de drum 

Îmbrăcăminţi 
asfaltice 

Împietruite 

DJ 103G Ceanu Mic-Aiton 44+587 - 45+437 - 0.850 B 

Ceanu Mic-Aiton 45+437 - 47+487 2.050 - M 

Aiton-Gheorgheni 47+487 - 54+287 - 6.800 B 

DJ 103M Vâlcele-Rediu 0+000 - 5+000 - 5.000 M 

Rediu-Aiton 5+000 - 8+180 - 3.180 B 

Sursa: Consiliul Judeţean Cluj 

 

 drumurile comunale s-au dezvoltat din ramificarea arterelor principale, fiind 
în întregime pietruite, prevăzute cu şanţuri de scurgere a apelor fluviale; 

 trama stradală este insuficient ierarhizată, majoritatea străzilor fiind 
nepietruite, din pământ, fără trotuar şi fără spaţii prevăzute pentru parcarea 
autovehiculelor, iar multe dintre acestea prezintă fundături; 

 conexiunile dintre localităţi şi satele învecinate (Aiton – Gheorgheni, Aiton – 
Boju – Pata, Rediu – Vâlcele, Aiton – Ceanu Mic) se realizează prin drumuri 
de câmp, cu o accesibilitate scăzută şi aflate într-o stare accentuată de 
deteriorare; 

 podurile şi podeţele existente au gabarite insuficiente (2 poduri în Aiton,            
2 poduri în Rediu) şi determină, în timpul unor ploi mai abundente, revărsări şi 
inundări ale căilor de comunicaţie sau terenurilor agricole; 

 intersecţiile rutiere nu sunt semnalizate şi nu beneficiază de nicio amenajare; 

 mijloacele de semnalizare rutieră sunt puţine, învechite şi sunt minimale, iar 
semnalizarea colaterală (alte marcaje sau indicatoare cu scop informativ) este 
aproape inexistentă.  

Pentru reducerea traficului prin municipiul Cluj-Napoca s-a propus realizarea 
centurii ocolitoare sud-est, fiind iniţial prefigurate două variante: 

 prima variantă presupunea realizarea unui traseu ce urma să conecteze 
localităţile Vâlcele – Apahida - variantă acceptată, cu o lungime de 24 km, de altfel 
finalizată şi dată în funcţiune în 2011; 

 cea de-a doua opţiune viza realizarea centurii prin conectarea localităţilor Tureni 
– Aiton – Gheorgheni, alternativă posibil a fi realizată prin reabilitarea drumurilor 
judeţene DJ 103 G Tureni – Aiton şi DJ 105 S Boju – Pata şi crearea unui sector de 
drum între localităţile Aiton şi Boju, asigurându-se astfel legătura între drumul 
naţional DN 1 şi drumul naţional DN 1 C. Lungimea totală a variantei ocolitoare, 
DN1– Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Boju – Pata – Dezmir – Sânnicoară – DN1C, 
ar fi avut 24,8 km, din care 7,4 km reveneau sectorului DJ 103G – Tureni – Aiton, 
4,8 km sectorului Drum de pământ Aiton – Boju L şi 10,3 km sectorului DJ 105 S 
Cluj-Napoca – Pata – Boju L, cu varianta de la depozitul de deşeuri spre 
Sânnicoară L (2,25 km). Traseul propus se desprindea din DN 1 în apropierea 
localităţii Tureni, se suprapunea peste DJ 103G până la intrarea în localitatea 
Aiton, de unde traseul era deviat până la intersectarea drumului judeţean 
DJ105S, peste un drum de câmp şi un drum betonat şi cu racordare la DN 1C.  
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Din punct de vedere al conexiunilor feroviare, pe raza administrativă a comunei 
nu există linii de cale ferată, dar circulaţia de călători este asigurată de staţia CFR Boju, 
situată la 3 km de Aiton. 

Transportul public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean este asigurat 
dinspre/înspre Turda şi Cluj-Napoca, prin microbuse (10-22 locuri locuri). Legătura 
dintre Turda şi comuna Aiton este asigurată prin două curse tur-retur/zi, ruta Turda Sens 
Vest-Ceanu Mic-Aiton, iar conexiunea Cluj-Napoca-Vâlcele-Rediu-Aiton este deservită de 
cele 3 curse tur-retur ale firmei de transport Confort Trans. 

 
Disfuncţionalităţi: 
 infrastructura insuficient dezvoltată a căilor de comunicaţie ce blochează 

dezvoltarea economică a zonei; 
 precara întreţinere a drumurilor, doar 2,5 km de drum asfaltat deservesc 

comuna Aiton; 
 lipsa trotuarelor, a spaţiilor de parcare şi parcarea autovehiculelor pe şosea; 
 semnalizarea rutieră este învechită, precară şi ilizibilă; 
 lipsa zonelor de protecţie de-a lungul drumurilor şi a podeţelor şi 

subdimensionarea acestora. 
 

5.2. Alimentarea cu energie electrică 
 
Consumatorii de energie electrică din Aiton sunt alimentaţi din 4 posturi de 

transformare aeriană, pe stâlpi de beton, racordate la LEA 20 KV Mihai Viteazu –  
Televiziune, iar cei din Rediu din 2 posturi de transformare de acelaşi tip, racordate la 
aceeaşi reţea de tensiune: 

 PTA sat Aiton, 20/0.4 KV, 160 KVA ce are o încărcare de 80A; 

 PTA Moară, 20/0.4 KV, 250 KVA ce are o încărcare de 30A; 

 PTA CAP 20/0.4 KV, 250 KVA, scos de sub tensiune; 

 PTA SMA 20/0.4 KV, 250 KVA, ce are o încărcare de 20A; 

 PTA comună 20/0.4 KV, 250 KVA, ce are o încărcare de 70A; 

 PTA CAP Rediu 20/0.4 KV, 100 KVA, ce are o încărcare de 50A; 
 Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune este realizată pe stâlpi de beton şi 
conductor Al 3x35+35+35 mm2, pe aceştia fiind montat şi iluminatul public. 

 

5.3. Alimentarea cu gaz metan 
 
Cele două aşezări sunt racordate la conducta de distribuţie a gazului metan         

(28.5 km), completată de arderea combustibilului solid, în general lemn. Cantitatea gazelor 
distribuite consumatorilor este de 169 000 mc, din care pentru uzul casnic se înregistrează o 
cantitate de 147 000 mc.  

 

 5.4. Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 
 

În contextul prezenţei unei reţele hidrografice slab organizată, cu depozite de apă 
freatică satisfăcătoare şi cu pârâuri neregularizate, reţeaua de distribuţie a apei potabile este 
inadecvată, veche şi deteriorată. Nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, 
necesarul de apă este asigurat din fântâni în Aiton şi din captarea unui nr. de 4 izvoare, cu 
un debit total de 1,65 l/s în Rediu. Apa captată din izvoare este colectată în rezervoare 
situate în aval de acestea, cu o capacitate de 15 mc sau chiar 60 mc pentru Rezervorul 
„Fântânii Cucului” (Reteşan Floca Diana, 2008, p. 113). În prezent, lungimea totală a reţelei 
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de alimentare cu apă este de 5 km, în Aiton, iar în Rediu este în curs de implementare. 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din Aiton este de 32 000 mc, iar 
capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 88 000 mc/zi. Malurile 
pârâurilor sunt împânzite de vegetaţie arboricolă şi arbustivă, fiind puternic erodate, cu 
precădere în afara intravilanului, iar şanţurile de scurgere a apei sunt neamenajate. 

Reţeaua de canalizare prezintă aceleaşi caracteristici, fiind lipsită de existenţa unui 
sistem centralizat, apele uzate menajere fiind deversate în incinta gospodăriei, în sol sau 
stocate în bazine individuale (puţine la număr), de unde se scurg în rigolele drumurilor, 
afectând solul şi subsolul. Zona propriu-zisă de protecţie sanitară din jurul captărilor şi 
rezervoarelor nu există. 
 

Disfuncţionalităţi: 
 lipsa unui sistem centralizat de monitorizare a apei şi a reţelei de canalizare; 
 lipsa unor sisteme de tratare şi epurare a apei; 
 aspecte de poluare la nivelul solului şi subsolului, provenite din deversările 

apelor uzate menajere. 
 

5.5. Telecomunicaţii 
 
Gradul de acoperire cu servicii telefonice este asigurat în Aiton de două posturi 

telefonice, racordate la centrala telefonică din Tureni, printr-o reţea aeriană, în vreme ce în 
Rediu nu există niciun post telefonic instalat şi nici reţele telefonice. Pentru serviciile de 
internet, gradul de acoperire este scăzut, principalii consumatori fiind instituţiile publice 
şi populaţia tânără. 

 
Disfuncţionalităţi: 
 slaba acoperire sau inexistenţa serviciilor de telefonie mobilă; 
 slaba dezvoltare a serviciilor de internet. 

 
5.6. Gospodărire comunală 
 
În ceea ce priveşte acoperirea UAT-ului cu servicii de gospodărire comunală, în 

prezent comunitatea beneficiază de o recoltare a deşeurilor menajere o dată pe 
săptămână, fiind deservită de o firmă de salubritate din Turda, deşeurile menajere fiind 
preluate din faţa porţii fiecărui localnic, fără a exista o presortare a acestora. Nu acelaşi 
lucru este caracteristic deşeurilor agricole (îngrăşăminte, pesticide, gunoi de grajd), care 
parţial sunt aruncate pe terenurile agricole, parţial sunt utilizate ca şi îngrăşăminte bio. 
Din 2013, comuna este inclusă într-un proiect POS Mediu privind realizarea unui sistem 
integrat de management al deşeurilor. 

Iniţiativele de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) nu au ocolit comuna, în septembrie 2013 Asociaţia Română 
pentru Reciclare RoRec a avut o acţiune de colectare în această zonă. 

 
Disfuncţionalităţi: 
 inexistenţa unui sistem centralizat de colectare, transport şi prelucrare a 

deşeurilor menajere şi agricole; 
 lipsa presortării deşeurilor; 
 dependenţa faţă de serviciile de salubritate oferite de municipiile învecinate; 
 lipsa unei educaţii ecologice a populaţiei. 
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5.7. Infrastructura situaţiilor de urgenţă 
 
Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse datorită declanşării unor 

fenomene de risc (alunecări de teren, inundaţii, seisme) sau provocate de activităţi 
antropice (incendii) reprezintă o provocare a oricărei comunităţi locale. Deservită de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj, Detaşamentul 
de pompieri Turda, comuna Aiton se înscrie printre unităţile administrativ-teritoriale cu 
potenţial de apariţie a alunecărilor de teren, inundaţiilor şi secetei (conform Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor judeţului Cluj, 2013). La nivelul comunei, în intervalul 2008-
2012, pentru deservirea populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă a fost 
prevăzută dotarea cu o sirenă, al cărei grad de acoperire este de 60%. 

 
Disfuncţionalităţi: 
 lipsa unui sistem de monitorizare şi prevenire a populaţiei privind existenţa 

unor posibile riscuri; 
 dotare minimală a infrastructurii în situaţii de urgenţă. 
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Tabelul 3. Structura fondului funciar, 
 în intervalul 1992-2012 

 

An 
Suprafaţă 
total (ha) 

Suprafaţa 
agricolă  

Suprafaţa 
neagricolă 

ha % ha % 

1992 4 527 4 000 88 0 0 

1993 4 527 4 012 89 0 0 

1994 4 527 4 012 89 0 0 

1995 4 527 4 192 93 0 0 

1996 4 527 4 192 93 0 0 

1997 4 527 4 244 94 0 0 

1998 4 527 4 244 94 0 0 

1999 4 527 4 244 94 0 0 

2000 4 527 3 777 83 0 0 

2001 4 527 3 777 83 0 0 

2002 4 527 3 777 83 0 0 

2003 4 527 3 777 83 0 0 

2004 4 527 3 777 83 0 0 

2005 4 527 3 777 83 0 0 

2006 4 527 3 777 83 0 0 

2007 4 527 3 777 83 0 0 

2008 4 527 3 777 83 0 0 

2009 4 527 3 777 83 0 0 

2010 4 527 3 777 83 750 17 

2011 4 527 3 777 83 750 17 

2012 4 527 3 777 83 750 17 

Sursa: Institul Naţional de Statistică 

CAP. 6. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 
 

6.1. Agricultura 
 
Rezultantă directă a condiţiilor pedologice, a structurii geologice, dar şi a 

caracteristicilor morfometrice ale reliefului, agricultura se impune în zona analizată ca 
principala activitate economică. Deşi cu un potenţial agricol de invidiat, se constată o 
predominanţă a practicării agriculturii intensive de subzistenţă, fiecare gospodărie 
încercând să-şi asigure existenţa prin valorificarea terenului deţinut. 

Analizând structura fondului funciar, 
în ultimii 20 ani, la nivelul comunei Aiton 
se înregistrează o pondere însemnată de 
terenuri agricole, valoare ce justifică 
profilul agricol al celor două localităţi. În 
plus, în cadrul distribuţiei categoriilor de 
terenuri agricole, remarcăm extensiunea 
terenurilor arabile, dispariţia livezilor şi 
pepinierelor pomicole, o menţinere şi 
echilibrare în ceea ce priveşte prezenţa 
păşunilor şi fâneţelor. Practicată în trecut, 
favorizată de prezenţa versanţilor însoriţi, 
uneori terasaţi, cultura viţei de vie a fost 
abandonată în totalitate, astăzi nefiind 
cultivat niciun hectar. În plus, o pondere 
importantă din suprafaţa agricolă utilizată 
se înregistrează şi în intravilanul 
localităţilor, în cadrul grădinilor 
gospodăriilor rurale. În categoria 
terenurilor neagricole, datele înregistrate la 
Recensământul General Agricol din 2010 
consemnează o pondere importantă a 
terenurilor neproductive şi degradate, 
secondate de suprafeţe ocupate cu clădiri, 
curţi şi terenuri acoperite cu pădure şi 
vegetaţie forestieră. Malurile şanţurilor de scurgere a apei, ale drumurilor sau a altor 
categorii de terenuri neutilizate sunt acoperite, predominant, de salcâmi.  

 
Tabelul 4. Structura utilizării terenurilor 
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Exploataţii 
agricole (nr.) 347 563 100 404 610 228 3 589 2 610 

Suprafaţa 
agricolă (ha) 2 256 62,85 1 091,88 35,41 3 447 213,21 23,18 33,53 1,31 3 718,23 

Sursa: INS, Recensământul General Agricol 2010 
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După regimul de proprietate al exploataţiilor agricole, se poate constata ca fiind 
încă foarte bine încetăţenit sentimentul de proprietate, majoritatea terenurilor agricole, 
respectiv arabile, sunt deţinute de proprietarii exploataţiilor agricole.  

 
Tabelul 5. Exploataţii agricole, după modul de deţinere a suprafeţei agricole şi arabile utilizate 

 

Moduri de 
deţinere 

Exploataţii agricole ce 
utilizează terenul agricol 

(nr.) 

Exploataţii agricole ce 
utilizează terenul arabil 

(nr.) 

Suprafaţa 
agricolă (ha) 

Suprafaţa 
arabilă 

(ha) 

în proprietate 606 339 765,15 196,79 

în concesiune 1 0 2 0 

în arendă 6 4 2 579,36 2 047,95 

în parte 1 0 0,07 0 

utilizat cu titlu 
gratuit 

15 14 7,57 7,43 

alte moduri 3 2 92,85 4,69 

Total 632 359 3 447 2 256,86 

Sursa: INS, Recensământul General Agricol 2010 

 
Fragmentarea proprietăţilor, gradul redus de asociere al locuitorilor, lipsa de 

consultanţă agricolă pentru accesarea unor fonduri de investiţii în exploataţiile agricole 
din sectorul vegetal şi animal reprezintă alte caracteristici definitorii agriculturii din 
Aiton. Printre exploataţiile agricole cu personalitate juridică, cu titlu de proprietate 
asupra terenului sau cu suprafaţă agricolă arendată, amintim: 

 TRANSAVIA (care a înfiinţat o fermă de vegetale în Rediu, de aproximativ     
3 000 ha), care pe lângă terenurile agricole utilizate pentru cultura cerealelor 
deţine şi maşini agricole proprii şi tractoare specifice unei tehnologii 
performante; 

 Ferma de bovine SC IMPEX SRL, din Aiton (aproximativ 100 capete bovine), 
extinsă pe o suprafaţă de 110 ha teren arabil şi 50 ha păşune cutivată, iar 
cantitatea de lapte obţinută este distribuită, prin cooperativa Someş-Arieş, 
companiei Friesland; 

 SC BASIS RANCH SRL – fermă de vegetale în Aiton. 
 

Tabelul 6. Exploataţii agricole, după clasa de mărime a suprafeţei agricole şi arabile utilizate 
 

Clase de mărime 
Exploataţii agricole ce 

utilizează terenul agricol 
(nr.) 

Exploataţii agricole ce 
utilizează terenul arabil 

(nr.) 

Suprafaţa 
agricolă (ha) 

Suprafaţa 
arabilă (ha) 

Sub 0.1 ha 0 45 0 2,61 

0.1 –  0.3 ha 351 159 66,53 27,22 

0.3 – 0.5 ha 105 33 38,43 12,15 

0.5 – 1 ha 71 55 47,87 38,05 

1 – 2 ha 54 38 70,37 50,14 

2 – 5 ha 18 11 47,93 31,48 

5 – 10 ha 3 12 17,88 14,67 

10 – 20 ha 1 1 13,42 13,42 

20 – 30 ha 1 1 20,48 20,27 

30 – 50 ha 1 0 33,05 0 

50 – 100 ha 1 0 96,61 0 

Peste 100 ha 1 2 2 994,43 2 046,85 

Total 610 347 3.447 2 256,86 

Sursa: INS, Recensământul General Agricol 2010 
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În ceea ce priveşte presiunea antropică asupra spaţiului agricol, vorbesc de la 
sine valorile densităţilor înregistrate (calculate doar pentru anul 2012, date fiind valorile 
asemănătoare sau diferenţele extrem de mici ale indicatorilor generali – suprafaţa 
agricolă, suprafaţa arabilă, număr locuitori): 

 densitatea agricolă, calculată ca raport între numărul de locuitori şi suprafaţa 
agricolă, înregistrează o valoare mică de 0,3 loc./ha, complet justificată 
datorită amplasării comunei într-o zonă colinară; 

 valoarea de 0,6 loc./ha teren arabil a densităţii fiziologice, calculată ca raport 
între numărul de locuitori şi suprafaţa arabilă, reflectă o presiune antropică 
mică; 

 indicele de arealitate, calculat ca raport între suprafaţa totală şi numărul de 
locuitori, înregistrează valori de 4,0 ha/loc., valoare transpusă prin numărul 
mai mic de locuitori şi extensiunea suprafeţelor. 

 
Structura terenurilor cultivate, a căror productivitate este direct influenţată de 

extensiunea şi calitatea terenurilor agricole, denotă câteva caracteristici fundamentale: 

 existenţa unor suprafeţe extinse de teren arabil în repaus, a căror neutilizare 
poate fi condiţionată de rentabilitatea scăzută a sectorului primar, 
fragmentarea în suprafeţe mici sau lipsa mijloacelor financiare pentru lucrarea 
terenului (1 550,86 ha, din care 1 547,75 beneficiază de subvenţii); 

 extensiunea 
terenurilor ocupate 
cu cereale pentru 
boabe (487,02 ha), 
cele mai multe 
suprafeţe revenind 
porumbului 
(243,27 ha), grâului 
(136,41 ha), 
secondate de orz şi 
orzoaică (82,48 ha) 
sau ovăz (24,71 ha); 

 dintre culturile 
practicate în teren 
arabil (11,23 ha), 
rolul primordial 
este deţinut de cartofi (5,81 ha), secondat de legume şi plante leguminoase (în 
câmp deschis) şi, într-o pondere aproape inexistentă, de sfeclă de zahăr; 

 dată fiind orientarea populaţiei către creşterea animalelor, este perfect 
justificată suprafaţa cultivată cu plante de nutreţ (205,57 ha), cu precădere 
leguminoase (lucernă, trifoi, măzăriche sau alte plante perene); 

 plantele industriale (floarea soarelui, plante medicinale şi aromatice) 
înmagazinează suprafeţe reduse de cultivare (0,18 ha); 

 cele 35,41 hectare ocupate cu plantaţii pomicole sunt predominant ocupate de 
pruni (23,1 ha), meri (9,18 ha) sau peri (2,63 ha), în vreme ce investiţiile în 
replantarea pomilor sunt inexistente, fapt demonstrat prin suprafaţa de 0,31 ha 
alocată pepinierelor; 

 extinderea suprafeţelor ocupate cu cartofi, fapt reflectat în producţii 
însemnate; 

 dispariţia în întregime a suprafeţelor ocupate cu viţă de vie. 

487.02, 21%

0.18, 0%

207.57, 9%

11.23, 0%

1550.86, 68%

35.41, 2%

Cereale pentru boabe

Plante industriale

Plante de nutreţ 
recoltate verzi

Alte culturi în teren 
arabil

Teren arabil în repaus

Plantaţii pomicole

 
Fig. 44. Structura terenurilor cultivate (2010) 

Sursa: INS, Recensământul General Agricol 2010 

2292.27 
ha 
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Fig. 45. Diverse moduri de utilizare a terenurilor cultivate: a). porumb, b). plantaţie de meri, c). rapiţă,  
d). teren arabil, pregătit pentru cultivarea cartofului 

 
În ceea ce priveşte creşterea animalelor apar următoarele specificităţi: 

 scăderea efectivelor de animale în perioada de tranziţie, ca urmare a 
desfiinţării sau privatizării cooperativelor agricole; 

 numărul exploataţiilor agricole individuale cu efective de animale, pe specii, 
este mic, raportat la nivel judeţean sau chiar la nivelul celorlalte comune din 
judeţul Cluj (422 exploataţii agricole pentru păsări, 182 exploataţii agricole 
pentru porcine sau 74 exploataţii agricole pentru bovine); 

 apicultura este slab reprezentată, deşi potenţialul melifer este ridicat (20 familii 
albine); 

 majoritatea efectivelor de animale se regăsesc în gospodăriile individuale ale 
locuitorilor, înregistrându-se, la nivelul anului 2010, 191 capete bovine, 7 660 
capete păsări, 2 584 capete ovine, 29 capete caprine, 101 capete cabaline, 2 capete 
măgari şi catâri, 2 capete iepuri de casă; 

 în afară de individuali, există 2 exploataţii agricole, una de bovine, una de 
porcine, amândouă cu capital majoritar privat. 

 
La nivelul Recensământului General Agricol din 2010, parcul agricol conţine              

180 maşini şi echipamente agricole (dintre care: 36 tractoare, 4 motocultoare, 33 pluguri 
pentru tractoare, 6 cultivatoare mecanice, 3 combinatoare, 23 grape mecanice, 18 semănători 
cu tracţiune mecanică, 6 maşini împrăştiat îngrăşăminte, 8 maşini pentru erbicidat şi 
executat tratamente, 7 motocositoare, 3 combine autopropulsate pentru recoltat, 33 alte 
maşini şi echipamente agricole), valoare ce denotă un deficit de utilaje agricole la nivel 
comunal şi o distribuţie predominantă a acestora la nivel de gospodărie individuală. 

 
Nivelul de instruire al populaţiei ocupate în agricultură reflectă existenţa 

aproximativ majoritară a practicării unei agriculturi pe baza experienţei agricole, a 
tradiţiei transmise din generaţie în generaţie, o calificare specializată în acest sector 
pentru personal fiind aproape inexistentă (601 exploataţii agricole individuale, din care 
598 exploataţii se bazează pe experienţa practicii agricole, 2 persoane cu formare agricolă 
elementară şi 1 persoană cu specializare completă în agricultură). 

 
Deşi existenţa fondurilor europene pe dezvoltare rurală a reprezentat pentru 

multe unităţi administrative din mediul rural o rampă de lansare sau o alternativă de 
dezvoltare, pe raza arealului analizat a existat în ultimii 3 ani o singură depunere de 
proiect pentru dezvoltare rurală (măsura aplicată: plăţi de agromediu). De asemenea, nu 
există nicio exploataţie agricolă individuală care să utilizeze energie regenerabilă şi nicio 
exploataţie agricolă care să deţină suprafeţe certificate ecologic sau aflate în conversie. 

 
 Disfuncţionalităţi: 

 practicarea agriculturii la nivel individual, de subzistenţă, în gospodăriile 
proprii localnicilor, şi lipsa unor forme asociative; 

 degradarea livezilor existente şi lăsarea în paragină a unor plantaţii de meri; 

a). b). c). d). 
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 inexistenţa unor centre primare de prelucrare a resurselor agricole primare 
(lapte, cereale, carne); 

 inexistenţa unor forme de aprovizionare, respectiv a unor pieţe de desfacere 
locală a produselor obţinute în gospodăriile individuale; 

 valorificarea deficitară a produselor agricole datorită lipsei unor centre de 
colectare; 

 abandonarea practicării culturii viţei de vie, o cultură de profil în zona 
Aitonului; 

 lipsa mecanizării agriculturii, cu precădere în cadrul agriculturii practicate de 
către individuali; 

 inexistenţa unui centru de consultanţă agricolă şi lipsa accesării proiectelor 
europene pentru dezvoltare rurală; 

 inexistenţa unor Grupuri de Acţiune Locală, care să aibă iniţiativa pentru 
dezvoltarea unor componente din mediul rural; 

 lipsa unor solarii sau sere la scara extinsă, dată fiind pretabilitatea ridicată 
pentru legumicultură (solariile existente se regăsesc în număr redus în 
gospodăriile ţărăneşti); 

 gradul ridicat de fragmentare al exploataţiilor agricole; 
 lipsa suprafeţelor irigate; 
 nespecializarea personalului ce lucrează în sectorul primar. 

 

6.2. Pomicultura 
 
Prezentând o favorabilitate extraordinară, amplificată de amplasarea pe versanţii 

cu orientare sudică, pomicultura a reprezentat o cultură cu tradiţie în zonă, cunoscută de 
altfel ca un bazin pomicol valoros. În prezent, este redusă la stadiul unor livezi 
neîntreţinute sau abandonate şi la practicarea pomiculturii cu precădere în gospodăriile 
rurale. Dintre pomii fructiferi pretabili, amintim: măr, prun, păr, cireş, nuc, vişin.  

Momentan, investiţii privind refacerea acestora nu există. 
 
 Disfuncţionalităţi: 

 lipsa unor structuri asociative pentru pomicultură; 
 abandonarea livezilor şi a pepinierelor pomicole; 
 lipsa unor investitori în areal privind înfiinţarea unor ferme pomicole. 
 

6.3. Piscicultura 
 
Singura acumulare din zonă se găseşte pe teritoriul localităţii Rediu, deţinând o 

suprafaţă de 5,14 ha, lungime de 150 m, un volum de 0,2 mil mc şi o adâncime de 1,5 m. 
 

6.4. Silvicultura 
 
Ponderea suprafeţei acoperită cu păduri este restrânsă la nivelul comunei (147 ha, 

respectiv 3.25% din suprafaţa totală), parcelele ocupate cu vegetaţie forestieră fiind mici şi 
răsfirate pe culmile văilor. Masa lemnoasă, de calitate inferioară, este utilizată ca lemn de 
foc şi pentru construcţii. 
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6.5. Industria, comerţul şi serviciile 
 

 Dat fiind profilul predominant agricol al zonei, sectoarele economice secundar şi 
terţiar sunt inexistente, respectiv slab reprezentate. Numărul mic al angajaţilor în cadrul 
agenţilor economici reprezintă un prim reper pentru stadiul incipient de dezvoltare al 
acestora. Luând în calcul structura firmelor active pe sectoare de activitate, la nivelul 
anului 2012, regăsite în cadrul bazei de date Lista firmelor din România, se observă: 

 din punct de vedere al formei de organizare, toate firmele active sunt societăţi 
cu răspundere limitată (S.R.L.), denotând preferinţa localnicilor pentru 
iniţierea unor afaceri individuale, apărute în ultimii 18 ani; 

 slab reprezentat, antreprenoriatul este reprezentat de microîntreprinderi ce au 
în medie 1-2 salariaţi angajaţi; 

 majoritatea firmelor existente activează în domeniul sectorului primar sau al 
comerţului, tipologia serviciilor oferite fiind extrem de restrânsă. 

 
Tabelul 7. Structura firmelor active pe sectoare economice (2012) 

  

Agent economic 
Data 

înfiinţare 

Cod 
CAEN 
rev.2 

Obiect activitate CAF  Angajaţi 

THE 
FLINTSTONES 
BAR SRL  

1995 4711  Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

58 187  2 

BASIS RANCH 
SRL  

2011 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase  

1 146 742  4 

AGROCONS 
PAROX SRL  

2011 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase  

670 586  2 

 SANDOR 
ASSET 
MANAGEMENT 
SRL  

2008 4110  Dezvoltare (promovare) imobiliară  9 852  0 

INSTAL MIRIL 
SRL  

2008 4321  Lucrări de instalaţii electrice  6 864  0 

NEW DENIBAR 
SRL  

2012 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

0 0 

BIA BAR SRL  2003 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor  

65 790  1 

MARISELA 
SRL  

2005 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

191 809  0 

CALCIM 
PROIECT SRL  

2002 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale  

0 0 

NEORET 
INVEST SRL  

1997 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun  

169 508  1 

SUPLIMENT 
SRL  

1997 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase  

396 916  1 

Sursa: www.listafirme.ro 
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 De altfel, într-un studiu realizat de sociologul Dumitru Sandu (2009), privind 
dezvoltarea comunelor din România, cele două localităţi deţin valori ale Indicelui de 
Dezvoltare Comunitară (IDC = 47 – Aiton, IDC = 50 – Rediu) ce le includ în categoria 
localităţilor mediu dezvoltate. 
 În ceea ce priveşte industria alimentară, deşi cu un potenţial mediu de dezvoltare, 
aceasta este limitată la existenţa unui centru de colectare a laptelui ce aparţine societăţii 
SC Turdalact din Turda, prin intermediul căruia este colectat laptele din gospodăriile 
rurale. Există de asemenea câţiva individuali care distribuie laptele în municipiile 
învecinate, prin fidelizarea unor clienţi. Atât aprovizionarea locuitorilor cu produse 
agricole, cât şi valorificarea bunurilor din propria gospodărie se realizează în mod direct 
în cadrul târgurilor periodice din localităţile învecinate.  

Tot într-un stadiu incipient ce tinde să se coaguleze, se regăseşte şi industria 
meşteşugărească, unităţile industriale fiind reprezentate printr-un cazan de ţuică în 
localitatea Rediu şi o moară în Aiton. 

  
Investiţii 
Pentru surprinderea iniţiativelor de dezvoltare, intercomunalitatea reprezintă una 

dintre cele mai justificate forme de intervenţie a comunităţilor existente. Prin asociere 
voluntară, la nivelul comunei Aiton sunt prezente, la nivel funcţional: 

 Comunitatea Urbană Arieş (alcătuită din municipiile Turda, Câmpia Turzii şi 
comunele Aiton, Băişoara, Călăraşi, Ceanu Mare, Ciurila, Frata, Iara, Luna, 
Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Valea Ierii, 
Viişoara);  

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (alcătuită 
din municipiul Cluj-Napoca şi comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bonţida, 
Borşa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, 
Jucu, Petreştii de Jos, Tritenii de Jos, Tureni, Vultureni). 

Printre proiectele depuse de cele două asociaţii, cu impact direct asupra 
comunităţii din Aiton, menţionăm proiectul GIS privind constituirea unui serviciu 
intercomunal de urbanism şi amenajare teritorială. În ceea ce priveşte existenţa altor 
iniţiative de dezvoltare, ele există doar în stadiu de proiect. 
 

Disfuncţionalităţi: 
 slaba reprezentare a culturii antreprenoriale şi orientarea scăzută a locuitorilor 

spre forme de asociere; 
 diversificarea extrem de scăzută a serviciilor; 
 inexistenţa unor unităţi industriale de procesare a materiilor prime locale; 
 reprezentarea unităţilor comerciale la nivel minimal; 
 inexistenţa unor servicii bancare, de asigurări sau de consultanţă sau a unor 

servicii de bază pentru comunitate (atelier croitorie, reparaţii încălţăminte, 
frizerie, magazin articole marochinărie etc.);  

 deşi profilul economic predominant este cel agricol, se poate constata 
existenţa unui număr scăzut de operatori în domeniu, cu servicii ce acoperă 
parţial nevoile comunităţii; 

 existenţa unui număr scăzut de investitori şi investiţii în zonă, cele existente 
deservind doar sectorul primar. 
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6.6. Turismul 
 
Departe de a fi în prezent considerată o zonă turistică, zona Dealurilor Feleacului 

şi implicit arealul analizat prezintă un potenţial turistic demn de luat în calcul, având 
valenţe ce-l recomandă ca o posibilă zonă agro-turistică: 

 gradul ridicat de accesibilitate, dată fiind amplasarea la aproximativ 18 km de 
municipiul Cluj-Napoca şi 16 de municipiul Turda; 

 caracteristicile unui spaţiu rural profund, izolat, transpus sub forma unui 
bassin de vie bordurat de coline; 

 asigurarea materiilor prime din propria gospodărie, o premisă pentru 
dezvoltarea agroturismului; 

 existenţa unor obiective turistice învecinate, alături de care ar putea genera 
constituirea unor trasee turistice integrate; 

 zonă agricolă cu pretabilitate ridicată a terenurilor pentru varii culturi ce ar 
putea susţine dezvoltarea agroturismului. 

 
a). Resursele turistice naturale reprezintă rezultatul direct al interrelaţionării 

structurii geologice, reliefului, hidrografiei, climatului, vegetaţiei sau faunei şi îşi aduc 
aportul prin: 

 creionarea unui peisaj colinar unic de tip glimee; 

 potenţiala prezenţă a unui masiv de sare şi a unor izvoare sărate (confirmarea 
existenţei lor trebuie arguemntată prin realizarea unor studii de specialitate); 

 prezenţa rezervaţiei Pădurea Ciolt, situată pe dealul omonim; 

 acumularea piscicolă din Rediu; 

 existenţa alunecărilor de teren, de tip glimee, percepute ca fenomene de risc 
accentuat, care pot constitui premisele conturării unui turism ştiinţific. 

 

  
 

Fig. 47. Peisaj colinar, vedere dinspre NV (stânga); alunecări de teren (glimee), vedere dinspre NNE (dreapta) 

 
b). Resursele turistice antropice demonstrează vechimea şi continuitatea 

civilizaţiei umane, dar şi un mod distinct de a percepe viaţa, reflectat în arhitectura celor 
două localităţi sau în modul de organizare a gospodăriilor.  

Vestigiile arheologice conţin dovezi materiale ale secolelor trecute, printre cele mai 
importante fiind cele din perioada romană, specifice practicării turismului cultural. În 
anul 106 e.n. a luat fiinţă provincia Dacia propriu-zisă, ce includea mare parte din 
Transilvania, Banatul şi vestul Olteniei. Imediat după cucerirea provinciei, au fost 
construite drumurile militare, asigurând deplasarea trupelor pe teritoriul Daciei, derivate 
din axa rutieră principală de-a lungul Dunării, construită de Traian în anul 100 e.n. 
(Fodorean, Fl., 2006, p. 115). O dată cu iniţiativa cercetătorilor (ce a debutat în secolul XIX) 
de a cartografia peisajul roman şi elementele aferente acestuia (drumuri, aşezări, poduri 
etc.) a fost identificat via militaris Potaissa-Napoca-Porolissum. Prezenţa acestuia este 
dovedită şi de descoperirea, în 1758, a miliarium-ului de la Aiton, o bornă kilometrică pe 
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care este menţionată trecerea armatelor romane, construcţia drumului în anul 108 e.n. şi 
distanţa la care este situată localitatea Aiton – X MP faţă de Potaissa (distanţa dintre 
Potaissa şi Napoca, conform Tabulei Peutingeriana, este de XXIV MP, respectiv 35,484 km) 
(Fodorean Fl., 2008, p. 122). Conform cercetărilor întreprinse de acelaşi autor, drumul 
roman se situează la distanţă relativ mică faţă de drumul comunal actual, cu excepţia a     
1 175 m, unde drumul roman se suprapune celui actual.  
 Edificiile religioase sunt reprezentate de bisericile aparţinând cultelor creştin-
ortodox, reformat şi romano-catolic, accentuând spiritualitatea comunităţii şi credinţa 
nestrămutată de secole în divinitate. Subliniem prezenţa bisericii reformat-calvină din 
1598 sau a bisericii ortodoxe de lemn din 1711, ambele înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice. Pe lângă acestea, monumentele funerare regăsite în cimitirele celor două 
localităţi, troiţele sau capela construită recent în Aiton încadrează zona într-un areal al 
spiritualităţii. Deloc hazardat, în august 2013, s-a sfinţit şi inaugurat Calea Crucii de pe 
Dealul Cioltului, cu 14 monumente inscripţionate cu texte biblice.  

Un alt obiectiv turistic important îl constituie conacul Sandor Bella, situat în zona 
centrală a localităţii Aiton, în spatele primăriei, construit în secolul XVIII, aflat momentan 
într-o stare de degradare. Ca şi majoritatea conacelor transilvănene, acesta a avut aceaşi 
soartă, schimbându-şi de-a lungul timpului funcţionalitatea, cele mai evidente fiind în 
perioada socialistă şi post-socialistă, ultima funcţie îndeplinită fiind cea de unitate de 
sănătate. Retrocedat unui descendent al familiei nobiliare şi inventariat pe Lista 
Monumentelor Istorice din 2004 ca monument dispărut, conacul păstrează în prezent 
urme ale fostului parc ce împrejmuia domeniul rezidenţial. În asentimentul 
proprietarului, dar şi al Consiliului Local Aiton, edificiul este prevăzut pentru a fi redat 
circuitului turistic, noua funcţie alocată fiind cea de pensiune turistică. Un model de 
reabilitare a conacului a fost realizat în 2009 pentru firma Sandor Asset Management 
(thttp://www.tektum.ro/ projectDetails.php?projectId=76). 

 

  
 

Fig. 48. Conacul Sandor (stânga) şi schiţă plan conac Sandor, realizată de Tektum (dreapta) 

 
Datorită gradului de conservatorism ridicat existent în această zonă, arhitectura 

tradiţională a gospodăriilor reprezintă o altă componentă cu valori ridicate de atractivitate. 
Definite printr-un singur nivel, casele ţărăneşti au acoperişul în patru ape, sunt înzestrate 
cu prispe (situate la faţada casei, frumos ornamentate) şi au gard de lemn. Anexele 
gospodăriei servesc depozitării produselor, în vreme ce fântânile reprezintă principala 
sursă de alimentare cu apă. Pierzând, treptat, din aspect şi fizionomie, gospodăriile 
ţărăneşti sunt înlocuite, din nefericire, cu elemente specifice spaţiului urban, motivate de 
atingerea unui grad de confort ridicat. Pentru gospodăriile tradiţionale identificate pe 
teren, se constată că doar o parte dintre acestea sunt locuite, proprietarii multora dintre 
ele fiind stabiliţi în municipiile Cluj-Napoca sau Turda. 
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Resursele etnografice. Aidoma majorităţii zonelor rurale, sunt păstrate cu sfinţenie 
evenimentele calendaristice de peste an, cărora li se adaugă manifestarea populară anuală 
Fiii Satului, desfăşurată în centrul de comună, sub egida Consiliului Judeţean Cluj, 
Primăriei şi Consiliului Local Aiton şi Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj sau anumite serbări câmpeneşti („Nunta 
tradiţională” sau „Cântec, joc şi voie bună”). Păstrătoare a folclorului românesc, 
ansamblul folcloric Aitoneana” este singura „instituţie” ce continuă perpetuarea portului, 
cântecelor sau dansului românesc. 

O semnificaţie aparte o au edificiile cu rol de omagiere, printre monumentele de 
acest tip amintim, pe raza localităţii Aiton, Monumentul eroilor, dedicat eroilor căzuţi în 
cel de-al doilea război mondial şi Monumentul dedicat lui Nagy Eugen Francisc, martir al 
revoluţiei din 1989. 

În pofida existenţei mai multor spaţii verzi de tip parc, un singur parc, situat în 
centrul localităţii Aiton, beneficiază de o amenajare ca atare. Zonele de agrement nu 
există, terenul de sport existent nefiind inclus în intravilan. 
  

În ceea ce priveşte infrastructura turistică, aceasta momentan nu intră în discuţie, 
pe raza comunei neexistând nicio unitate de cazare sau de alimentaţie publică cu scop 
turistic. De asemenea, nu există nicio semnalizare turistică pentru obiectivele existente. 
Informaţiile turistice existente pe site-urile a diverse instituţii de profil sau chiar al 
primăriei sunt lacunare şi neactualizate. 
 
 Disfuncţionalităţi: 

 ofertă turistică puţin diversificată şi slab valorificată; 
 inexistenţa sectorului de servicii turistice, a infrastructurii de profil sau a unor 

itinerarii turistice; 
 lipsa unor amenajări, indiferent de tipul edificiului sau spaţiului existent, sau 

a unor iniţiative în acest sens; 
 grad scăzut de conservare a moştenirii tradiţionale; 
 inexistenţa unei strategii de dezvoltare locală a turismului zonal; 
 existenţa, din ce în ce mai mare, a restaurării unor locuinţe tradiţionale, fără a 

se respecta specificul local. 
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Fig. 50.  Evoluția numărului elevilor, a personalului 
didactic și a sălilor de clasă,  între anii 1992-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

CAP. 7. ASPECTELE SOCIO-CULTURALE 
 
 

7.1. Învățământul 
 
Infrastructura pentru învăţământ include în general unităţi ierarhizate conform 

sistemului de educaţie în vigoare, după structura învăţământ preşcolar, învăţământ 
primar, învăţământ secundar inferior, învăţământ general obligatoriu, învăţământ 
secundar superior, şcoli de arte şi meserii, şcoli de ucenici, învăţământ post-liceal şi 
învăţământ superior. În cazul comunei Aiton, infrastructura este prezentă prin 
următoarele categorii: învățământ preşcolar, învățământ primar şi învățământ secundar 
inferior (gimnaziu). 

Datorită numărului redus al satelor din comună, şi implicit al numărului 
populaţiei, a fenomenului de îmbătrânire rapidă a populaţiei, dar şi fluxurilor migratorii 
dinspre sate spre centrele urbane învecinate, infrastructura de învăţământ este slab 
reprezentată şi apare concentrată în 
satul reşedinţă al comunei – Aiton. Se 
poate observa o evoluţie negativă a 
numărului de elevi înscrişi în sistemul 
de învăţământ, la toate nivelele de 
educaţie; implicit, aceeaşi evoluţie se 
manifestă şi în cazul indicatorilor 
conecşi – numărul de unităţi şcolare şi al 
sălilor de clasă, respectiv numărul 
cadrelor didactice. 

Contingentul de copii înscrişi în 
grădiniţe înregistrează o descreştere 
treptată, începând cu anul 2002, de la 35 
la 14 (2012). Conform datelor recente, în 
satul Aiton sunt înregistraţi: 

 un număr de 14 copii înscrişi 
în grădiniţe; 

 27 elevi înscrişi în învăţământul liceal ; 

 27 elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial, din care 27 în 
învăţământul primar (clasa pregătitoare + clasele I-IV); 

 3 cadre didactice (în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial). 
 

  
 

Fig. 51. Evoluţia numărului de copii înscrişi în grădiniţe (stânga) şi evoluţia numărului de elevi înscrişi în 
ciclul de învăţământ preuniversitar (dreapta), între anii 1992-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Fig. 52. Evoluția numărului de unități școlare per nivel 
de educație, între anii 1992-2012 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Sistemul de predare 
funcţionează după modelul 
învăţământului corelat (sau mixt), 
tipic zonelor rurale, cu o populaţie 
şcolară redusă. Din punct de vedere al 
unităților de învățământ sunt 
înregistrate: 1 singură unitate şcolară 
destinată nivelurilor primar şi 
gimnazial; 3 săli de clasă; 2 
laboratoare; 1 sală de gimnastică. 

Gradul ocupării sălilor de 
clasă este unul foarte mic, cu valoarea 
de 9 elevi per sală de clasă, reflectând 
o evoluţie negativă şi, pe termen 
relativ scurt, posibilitatea de închidere 
a unităţii de învăţământ. Raportul 
numărului de elevi per profesor este 
şi el unul relativ mic, cu o valoare de 
9 elevi per cadru didactic. 

 

7.2. Ocrotirea sănătăţii 
 
În cazul comunei Aiton există o singură unitate sanitară destinată îngrijirii 

sănătăţii populației, privată – un cabinet medical de familie. Între 1992 şi 2012 au existat şi 
alte tipuri de unităţi în cadrul comunei, însă au fost închise treptat: 

 un dispensar medical, între 1992 – 2001; 

 un cabinet de medicină generală, între 2000 – 2003; 

 un cabinet medical de familie, între 2003 – 2012; 

 două cabinete stomatologice, care au funcţionat doar în 2002; 

 un punct farmaceutic, între 2006 şi 2008. 

 un cabinet medical veterinar (? - 2012). 
Personalul medical aferent unităţii sanitare înregistrează (pentru anul 2011) un 

medic de familie şi un cadru sanitar cu pregătire medie. Se poate constata dependenţa 
populaţiei de cele două centre urbane aflate în proximitate, în special pentru servicii 
farmaceutice şi de stomatologie.  

Lipsa unui spital, considerată în general o disfuncţie, este motivată de numărul 
redus al populaţiei şi de proximitatea centrelor urbane. Cu toate acestea, cele două 
motivaţii pot deveni caracteristici pozitive, argumentând amplasarea în comună, prin 
delocalizare, a unor unităţi sanitare de dimensiuni mai mari (spital regional, sanatorii sau 
alte tipuri de unităţi de asistenţă medicală). 

 

7.3. Spaţiul public 
 
Strâns legat de tipologia tramei stradale şi de funcţionarea comunităţii, spaţiul 

public reprezintă o coordonată fragilă a spaţiului rural. Prezenţa acestuia şi poziţia pe 
care o ocupă în viaţa comunităţii constituie un indicator al conservării profilului 
tradiţional al aşezării. În cazul celor două sate analizate – Aiton şi Rediu – spaţiul public 
apare sub două forme: spațiul public central, asociat unităţilor reprezentative (sau centrul 
satului, perimetrul definit de căminul cultural, primărie, poliţie, biserică, şcoală) şi spațiul 
public integrat în ţesutul aşezării. 
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În cazul satului Aiton, spaţiul public este mai difuz, în principal datorită tipologiei 
de aşezare şi reţelei stradale tentaculare. Astfel, poate fi identificat un tipar de coagulare a 
spaţiului public, de tip nodal, în punctele de intersecţie ale circulaţiilor. Nodul care 
corespunde spațiului public central se află în proximitatea unor funcţiuni de interes 
comunitar, un punct comercial dezafectat şi staţia de transport în comun. Centralitatea 
este subliniată prin intermediul unui monument (dedicat Eroilor căzuţi în al doilea 
Război Mondial). 

 

  
 

Fig. 53. Spațiu public în zona centrală a satului Aiton 
Sursa: Google StreetView (septembrie 2013) 

 
Un al doilea nod cu caracter central, similar ca importanţă, este reprezentat de 

zona căminului cultural şi al dispensarului, la intersecţia dintre drumul principal şi 
accesul la biserica reformată. Accesul căminului este simetric cu accesul spre biserica 
reformată – acestea constituind cel de-al doilea nucleu de funcţiuni reprezentative. 

 

  
 

Fig. 54. Spațiu public în zona căminului cultural şi a dispensarului; opus căminului cultural – drumul de 
acces spre biserica reformată, zona punctului comercial principal cu acces spre poliţie, şcoală şi primărie 

Sursa: Google StreetView (septembrie 2013) 
 

Al treilea nucleu cu caracter central se află situat pe aceeaşi axă de circulaţie şi 
apare tangenţial zonei cu principalele funcţiuni reprezentative, poliţia şi primăria. 
Elementele de focalizare a spaţiului apar atât individual, dispersate pe arealul satului, dar 
şi grupat, sub forma unor nuclee, datorită concentrării funcţiilor reprezentative: 1) şcoala, 
poliţia şi primăria, 2) biserica reformată, 3) biserica ortodoxă 4) biserica catolică, 5) 
monumentul eroilor, 6) punctul comercial principal; un al şaptelea punct ar putea fi 
considerat conacul Şandor, dacă poziţia şi caracterul reprezentativ ar fi exploatate şi puse 
în valoare. 

Datorită tramei stradale, satul Aiton are o serie de spaţii publice de tip piaţetă, 
rezultate din intersecţia a cel puţin trei circulaţii, rezultând un spaţiu deschis de formă 
triunghiulară (în general). Majoritatea acestor tipuri de spaţii publice integrate în ţesutul 
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localităţii, cu o singură excepţie, nu sunt tratate în mod special, indiferent de poziţionarea 
lor (asociate unor funcţii reprezentative sau în ţesutul general rezidenţial).  

 

  
 

Fig. 55. Spaţiu public – intersecții de formă triunghiulară asociate funcțiunilor reprezentative:  
zona bisericii ortodoxe (stânga); zona bisericii catolice (dreapta) 

Sursa: Google StreetView (septembrie 2013) 

 

  
 

Fig. 56. Spațiu public integrat în țesutul rezidențial Aiton – intersecție amenajată în punctul de acces 
dinspre Rediu (stânga); intersecții de formă triunghiulară sau complexă asociate funcțiunii 

rezidențiale (dreapta) 
Sursa: Google StreetView (septembrie 2013) 

 
Disfuncţionalităţi: 
 În general, şi din punct de vedere structural, spaţiul public al satului Aiton 

este puţin amenajat. Profilul tradiţional a suferit modificări sub influenţa 
centrelor urbane învecinate. Majoritatea intervenţiilor de tip 
modernizare/urbanizare s-au realizat la nivelul suprafeţelor de drum 
(asfaltări, degajări intersecţii) sau pentru a facilita evacuarea apelor pluviale 
(intervenţii variate la nivelul rigolelor sau firelor de apă – captări parţiale în 
tubulaturi de beton, rigole cu pereţi turnaţi etc.). De asemenea există şi 
tentative de înfrumuseţare a spaţiului public, precum Monumentul Eroilor, 
însoţit de o amenajare tip parc urban de dimensiuni reduse. 

 Deşi nu apar delimitări clare, de tip urban, ale spaţiului pietonal, precum 
borduri sau pavimente înălţate, în zonele asfaltate sau de contact 
(asfaltate/pământ/pietriş) influenţa urbană este puternic marcată. În acest 
sens au contribuit şi intervenţiile semi-publice – amenajări private ale 
spaţiului public, precum accese auto şi pietonale realizate din beton, 
platforme şi socluri ale gardurilor etc. Se mai păstrează parţial elemente 
tradiţionale ale spaţiului public, precum rigole cu pereţi pietruiţi sau spaţii 
semi-publice de interacţiune (bancă în dreptul porţii).  
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Şi în cazul satului Rediu, spaţiul public tinde, la fel ca şi în cazul satului Aiton, 
spre tipul difuz. Cu toate acestea, datorită dimensiunilor mai reduse ale aşezării, a 
tipologiei de aşezare mai puţin marcată şi a ramificaţiilor mai restrânse (ca număr şi 
extindere) poate fi identificat un nod central şi o serie de noduri secundare, toate fiind 
spaţii de tip piaţetă triunghiulară, dezvoltate la intersecţia căilor de circulaţie.  

Nodul central este marcat prin prezenţa unui spaţiu memorial – care cumulează 
trei monumente dedicate eroilor căzuţi în războaiele mondiale şi prin prezenţa staţiei de 
transport în comun. 

Un singur alt nod este marcat prin prezenţa unui monument-semnal, de factură 
religioasă: o troiţă din lemn. Restul intersecţiilor, indiferent de poziţia lor, nu au fost 
tratate în mod particular. Spaţiul public asociat funcţiunilor reprezentative nu este tratat 
nici el în mod particular, după cum se poate observa în zona adiacentă căminului cultural 
sau a punctului comercial principal (sau a celui dezafectat).  
 

  
 

Fig. 57. Spaţiu public, piaţeta centrală: monumentul eroilor (stânga), statia de transport în comun (dreapta) 

 
Disfuncționalităţi: 
Datorită intervenţiilor minime la nivelul suprafeţelor de drum şi a amenajărilor 

limitate, profilul spaţiului public din Rediu este mai aproape de cel tradiţional. Starea 
acestuia nu necesită rectificări majore şi permite intervenţii minimale în vederea 
valorificării imaginii tradiţionale. 
 

7.4. Arhitectura tradiţională 
 
În mod similar relaţiei de interdependenţă dintre relief şi tipologia aşezării, 

profilul ocupaţional imprimă locuirii tipare de organizare şi ierarhizare spaţială – de la 
scara macro, a tipologiei de aşezare sau a tipului de parcelar, până la scara micro – 
organizarea spaţială internă a unităţilor individuale (gospodăriile) sau tratarea 
arhitectural-estetică a spaţiilor.  

În cazul ambelor sate din comuna Aiton, profilul dominant este cel agro-pastoral. 
Parcelarul de tip mixt nu permite încadrarea gospodăriilor într-un tipar unic, însă permite 
„citirea” unor etape de evoluţie şi a unor variante combinate. De asemenea au fost 
identificate tipuri simple şi variantele lor mai complexe. 

La majoritatea gospodăriilor se poate observa o separare a spaţiului, o ierarhizare 
duală, manifestată sub diverse variante. Este vorba de delimitarea a două curţi, după 
criteriul funcţional: curtea principală, care adăposteşte unităţi de locuire şi depozitare şi 
curtea secundară sau terenul productiv (livadă, grădină, fâneaţă, plantaţii diverse etc.). 
Cele două spaţii pot fi delimitate fizic sau nu. Această ierarhizare spaţială apare sub 
diverse forme de organizare: a) în succesiune, orientat perpendicular pe axul străzii, b) 
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înşiruit, cu spaţiile distribuite în lungul străzii. Variantele rezultă în urma relaţionării cu 
strada şi morfologia terenului.  

 
Tipuri de aşezare a gospodăriei pe lot. Dispoziţia volumelor pe lot  
În cazul satelor analizate, obiectele construite sunt concentrate în zona principală a 

parcelei, în jurul curţii principale. Apar mai multe variaţii ale organizării pe parcelă: 

 dispunere perimetrală (sau în U): casa, şura şi celelalte obiecte mai mici (coşteiul 
pentru porumb, coteţe pentru păsări şi animale mici etc.) sunt grupate în jurul 
„bătăturii” (sau curţii principale), constituind un spaţiu închis, bine delimitat; în 
spatele acestuia sau în laterala sa (mai rar) se află terenul productiv sau curtea 
secundară, cu sau fără delimitări suplimentare (gard, plantaţii pe araci etc.). 

 dispunere longitudinală simplă: obiectele sunt dispuse pe o singură latură a 
curţii principale, înşiruite în general după importanţa funcţională (de la stradă 
spre capătul parcelei: locuinţă, şură, coştei etc.);  

 dispunere longitudinală dublă: obiectele sunt dispuse pe laturile paralele ale 
curţii, perpendiculare pe stradă: locuinţa şi şura sunt amplasate simetric în 
partea din faţă, constituind frontul la stradă al lotului, iar restul obiectelor de 
dimensiuni mai mici sunt înşiruite în continuarea acestor două obiecte 
principale (dar nu închid perimetrul curţii principale); 

 dispunere în L: obiectele sunt dispuse pe două laturi perpendiculare ale 
parcelei, însă, ca regulă  generală, locuinţa (cu faţada scurtă) constituie frontul 
la stradă; în cazul comunei studiate, acest tip de distribuţie este cel mai 
răspândit şi prezintă şi cele mai multe variaţii: cu şura şi acareturile dispuse 
perpendicular sau cu şura dispusă în continuarea locuinţei şi acareturile 
dispuse perpendicular (coşteiul, coteţe, garaj sau bucătărie de vară etc.). 

Dispoziţia volumelor pe parcelă conferă atât gospodăriei cât şi frontului străzii un 
caracter închis sau deschis. În cazul satelor analizate – Rediu şi Aiton – caracterul 
predominant este cel deschis, în principal datorită tipologiei parcelarului – care a 
influenţat ordonarea celor două curţi în paralel, în lungul străzii şi o distribuţie 
predominant asimetrică a volumelor (concentrate pe cel puţin două laturi ale „bătăturii”). 

Pentru cele două sate analizate, frontul la stradă este caracterizat de o retragere a 
volumelor: locuinţa este distanţată de stradă prin intermediul unui spaţiu-tampon 
restrâns, grădina de flori. Acest spaţiu apare la toate tipurile amintite, cu o variaţie doar 
în cazul distribuției longitudinale duble – cu frontul la stradă constituit din faţadele scurte 
ale locuinţei şi şurii; aici spaţiul grădinii de flori este extins simetric până în faţa şurii, 
întrerupt doar de accesul în curte.  

Datorită structurii parcelarului care îmbină funcţia rezidenţială, de depozitare dar 
şi cea productivă, frontul la stradă este în general spaţiat. Se remarcă alternarea plin/gol a 
obiectelor construite cu spaţii utilitare sau agricole neconstruite (sau verzi), atât pe 
parcela individuală (alternarea bătătură/locuinţă sau şură), cât şi la nivelul parcelelor 
(alternarea gospodării/terenuri productive). 
 

Conservare/Disfuncţionalităţi: 
În strânsă legătură cu tipologiile parcelarului şi reţeaua stradală, organizarea 

volumelor reprezintă una dintre principalele caracteristici ale imaginii tradiţionale a 
satelor analizate. La fel ca şi în cazul parcelarului, organizarea volumelor construite este 
caracterizată de organicitate şi variaţie. Tipologiile identificate mai sus – dispunere în L, 
în U sau lungitudinală – reprezintă categorii generale, în cadrul cărora apar nenumărate 
variaţii. Evoluţia în timp a lotizării a influenţat adaptarea tipurilor principale, un astfel de 
caz fiind transformarea tipului de dispunere longitudinală-dublă în dispunere 
perimetrală, datorită densificării şi nevoii de teren productiv.  
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Tendinţa de regularizare a lotizării, caracteristică începutului perioadei moderne, 
nu a modificat major distribuţia volumelor construite, însă intervenţiile de factură 
modern-contemporană au avut un impact radical asupra imaginii rurale. Distribuţia 
tradiţională a fost înlocuită cu una de factură urbană, funcţiunile conexe locuirii au fost 
condensate sau eliminate, iar anexele înlocuite de volumul unic al locuinţei; acesta spre 
deosebire de varianta tradiţională, s-a extins pe înălţime. Delimitarea parcelei în cele două 
zone funcţionale a fost înlocuită de un spaţiu unic multifuncţional, însă fără a avea 
compoziţia complexă şi dinamica tipică distribuţiei tradiţionale. 
 

Tipologii volumetrice. Caracteristici morfologice ale volumului 
Obiectul principal în funcţie de care sunt ordonate toate celelalte părţi ale 

gospodăriei tradiţionale este locuinţa. Tipologia de locuinţă este tributară perioadei, 
regiunii sau ariei etnografice şi profilului ocupaţional. Pe teritoriul comunei Aiton, 
programul de locuire se încadrează în tipologia mai largă a zonei subcarpatice şi a 
Câmpiei Transilvane, cu unul sau două nuclee compoziţionale, dezvoltate pe două 
registre şi cu prispă pe o latură.  

O altă caracteristică comună tipologiei zonale constă în mutaţiile suferite sub 
influenţa modelelor de factură neoclasică şi romantică. Majoritatea unităţilor rezidenţiale 
sau utilitare de tip tradiţional conservate de pe teritoriul comunei se încadrează în 
tipologia construcţiilor de secol XX, însă pot fi identificate şi tipologii mai timpurii, de 
secol XIX sau XVIII. Se remarcă o continuitate între modelele arhaizante şi cele de factură 
modernă, până la mijlocul secolului XX, când are loc o ruptură de specificul local şi zonal, 
sub influenţa procesului de urbanizare (spaţiile destinate funcţiunilor specifice modului 
de viaţă rural sunt eliminate sau înlocuite). 

Astfel tipurile tradiţionale întâlnite în comuna Aiton nu prezintă particularităţi 
deosebite şi se încadrează în coordonatele arhitecturale zonale. Au fost identificate o serie 
de tipologii de bază care se regăsesc fie sporadic în fondul construit – sub forma unor 
gospodării degradate masiv sau păstrate doar parţial – fie sub forme hibridizate, care au 
suferit diverse adaptări sau intervenţii de modernizare şi extindere. Au fost identificate 
două tipuri de bază: 

 tipul cu un singur nucleu compoziţional are o planimetrie simplă – două 
camere, cu accesul amplasat asimetric pe latura lungă. Prispa este continuă 
şi este dezvoltată pe întreaga latură lungă a volumului; din tindă se face 
accesul la pod, printr-o trapă, pe o scară mobilă. Registrul inferior este 
masiv, cu goluri puţine şi de dimensiune medie şi se află în relaţie de 
echilibru cu registrul superior; stâlpii pridvorului ritmează registrul inferior. 
Tipul de acoperire este realizat în patru ape şi înlocuieşte probabil varianta 
iniţială mai simplă, în două ape. Variantele dezvoltate pe baza acestui tip au 
fost generate de intervenţii de izolare, concentrate la nivelul prispei în 
tentativa de a îmbunătăţi calităţile termice ale spaţiului locativ. Variantele 
prezintă diverse grade de închidere a prispei, până la izolarea completă prin 
intermediul unui perete din lemn cu geamlâcuri sau din zidărie cu ferestre 
simple.  

 tipul cu două nuclee compoziţionale – principal şi secundar este de factură 
mai recentă – secol XIX, de influenţă neoclasică; nucleului de bază (sau 
volumul principal al casei) i se adaugă un accent compoziţional de 
dimensiuni mai reduse – foişorul cu lucarnă – care se detaşează din planul 
faţadei şi marchează accesul principal, în ambele registre. La nivelul 
registrului superior, foişorul are un fronton (deschis sau închis), cu decor 
traforat – aceasta constituindu-se ca o caracteristică stilistică zonală. În unele 
cazuri, mai apar elemente decorative şi la nivelul stâlpilor pridvorului: 
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contrafişele acestora au un trafor decorativ geometric sau fitomorf. La fel ca 
şi în cazul tipului cu un singur nucleu, variaţiile sunt date în principal de 
intervenţiile de izolare ale pridvorului. De dată mai recentă, această 
tipologie este conservată mai bine. 

 
Începând cu secolul XIX, acestor tipologii rezidenţiale de bază li se adaugă noi 

forme, rezultate din îmbunătăţirea tehnicilor constructive, disponibilitatea materialelor de 
construcţie, diversificarea funcţiunilor, adaptarea spaţiului existent la nevoia de 
reprezentare şi de confort. O altfel de formulă este şi tipul de locuinţă cu plan în L – a 
cărui utilizare se va menţine constantă până în perioada contemporană; alături de acestea 
se dezvoltă şi planimetriile în U sau în T, caracteristice – în spaţiul rural – perioadei 
moderne. 

 
În general, fondul construit tradiţional al comunei Aiton se încadrează în 

următoarele coordonate morfologice şi tehnologice: 

 construcţia este aşezată pe un soclu masiv din piatră de carieră; acesta preia 
panta terenului şi în unele cazuri, alcătuieşte un al treilea registru – ocupat de 
funcţiuni de depozitare (beci);  

 la nivelul pereţilor apar două tehnici constructive: a) pe o structură de lemn 
cu umplutură din zidărie de piatră, lemn, sau cărămidă (cu varianta blocurilor 
din pământ nears), înveliţi într-o împletitură de nuiele sau cu cercuială, peste 
care este aplicat stratul de tencuială – un amestec pe bază de lut sau pământ 
argilos, stratul final constă în văruirea cu sau fără pigment a pereţilor; b) a 
doua tehnică presupune ridicarea pereţilor în continuarea soclului, în aceeaşi 
tehnică şi material (zidărie de piatră de carieră); acest sistem constructiv se 
păstrează în mod special în cazul şurilor; 

 acoperişul este de înălţime medie, adaptat climei locale, şi este realizat pe 
structură de lemn; nu se păstrează învelitori tradiţionale din lemn anterioare 
etapei secolului XIX – majoritatea construcţiilor fiind acoperite cu ţiglă trasă. 
Morfologia acoperişurilor este diversificată şi apar mai multe variante:  

a) acoperiş în două ape, cu timpan tratat ornamental (traforuri în câmp, 
încrucişări decorative de grinzi, borduri traforate etc.);  

b) acoperiş în două ape cu capetele teşite, cu timpan ornamentat prin traforaj, cu 
sau fără streaşină; teşitura este un adaos târziu, de factură barocă; 

c) acoperiş complex – apare în general pe construcţii de dată mai recentă sau pe 
construcţii tradiţionale modificate (extinse, planimetrii tip L, T, U etc.). 

d) acoperiş simplu în patru ape – varianta dominantă pe teritoriul comunei 
Aiton; în cazul construcţiilor tradiţionale păstrate, acoperişul în patru ape a 
fost introdus în urma intervenţiilor de reparaţie, înlocuind probabil tipul a) 
sau b) – cele mai răspândite în zonă. 

 
Un alt element caracteristic fondului construit zonal, şi în cazul comunei Aiton, 

relativ bine conservat, constă în tipologia tradiţională a şurii. Raportat la fondul construit 
rezidenţial de factură tradiţională, aceste unități anexe gospodăriei au fost mai puţin expuse 
intervenţiilor de modificare, astfel încât s-au conservat în măsură mai mare şi în formule 
mai complete. Datorită caracterului strict funcţional, aceste construcţii s-au conservat prin 
utilizare.  

Morfologia acestor construcţii este similară celei a locuinţelor, însă fără a avea şi 
caracterul reprezentativ. Aceste şuri tradiţionale sunt realizate parte din zidărie de piatră 
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de carieră - pereţii volumului principal - cu sau fără tencuială exterioară, şi parte din lemn 
– cel puţin un perete (cu accesul pentru car/vite) şi maxim trei. 

Volumul este masiv, dezvoltat pe două registre şi are doar două puncte de acces, 
de gabarite diferite, şi o serie de ferestre de dimensiuni mici. În unele cazuri, înlocuind 
varianta mai veche cu lintel din piatră, ancadramentele ferestrelor sunt realizate din 
zidărie de cărămidă, probabil un adaos de factură mai recentă (secolele XIX-XX), cu efect 
decorativ datorită contrastului celor două materiale (apar ambele variante: 
tencuială/cărămidă şi piatră/cărămidă). Volumul este dezvoltat pe orizontală iar 
acoperişul – cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă (iniţial şindrilă) – contribuie la 
masivitatea construcţiei. Streaşina acoperişului nu este înfundată pentru a permite 
circulaţia aerului în interior. 
 
 Materiale şi cromatică 
 Construcţiile tradiţionale – rezidenţiale sau anexe – au fost realizate utilizând 
materie primă din surse locale, urmărind principiul disponibilităţii şi al proximităţii. În 
concordanţă cu acestea, profilul arhitectural şi constructiv tradiţional al comunei Aiton 
poate fi definit prin utilizarea a două materiale principale – lemn şi piatră, şi în secundar 
pământ argilos (sau lut); evoluţia tehnicilor a lărgit gama materialelor utilizate în special 
în perioada sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX, când sunt introduse cărămida, 
betonul, ţigla trasă etc. Aspectul exterior al gospodăriilor se modifică treptat, însă 
păstrează o serie de coordonate comune: soclurile de piatră, pridvoarele din lemn 
nevopsit, tencuiala albă. O caracteristică iconică (la nivel zonal) este reprezentată de 
echilibrul şi alternanţa materialelor în cazul şurilor – fie că acestea s-au păstrat sub forma 
lor tencuită sau netencuită, cu zidăria de piatră expusă.  
 
 Disfuncționalităţi: 

 procentul ridicat de intervenţii asupra fondului construit rezidenţial;  

 procentul mai scăzut de intervenţii asupra fondului construit strict utilitar 
(anexe); 

 înlocuirea materialelor utilizate în mod tradiţional cu materiale de factură 
contemporană şi varianta combinării celor două tipuri de materiale; 
adoptarea unei cromatici agresive; 

 modificarea tipologiilor tradiţionale (extinderi, pe orizontală sau pe 
verticală, închiderea pridvoarelor, înălţarea şarpantelor, adăugarea unor 
construcţii suplimentare, schimbarea funcţiunii unor construcţii existente); 

 densificarea necontrolată; 

 introducerea unor noi modele arhitecturale de factură urbană; 

 tendinţa (relativ redusă) de modificare a peisajului cultural (prin 
modificarea profilului ocupaţional al populaţiei. 

Caracteristicile fondului construit – dispoziţia pe lot a volumelor, tipologii 
arhitecturale şi constructive, tehnologii şi materiale specifice – constituie împreună 
profilul tradiţional al aşezării. Tipologiile arhitecturale, prin însăşi materialitatea şi 
vizibilitatea fondului construit, constituie principalul element perceput, care conferă 
caracterul spaţiului tradiţional. Sub presiunea urbană, procesul de înlocuire a acestor 
tipologii se desfăşoară rapid, dizolvând trăsăturile definitorii ale spaţiului rural. 
Principalele cauze ale acestui fenomen sunt nevoia de reprezentare şi nevoia de confort, 
însoţite şi de motivaţia economică.  
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CAP. 8. ANALIZA DIAGNOSTIC (SWOT) 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 poziţia geografică şi 

proximitatea faţă de 
municipiile Cluj-Napoca şi 
Turda; 

 

 apartenenţa la Zona 
Metropolitană Cluj; 

 

 climat de podiş fără excese 
termice relevante; 

 

 expoziţie predominat sudică a 
terenurilor, cu radiaţie solară 
puternică – premisa unei 
exploatări energetice 
neconvenţionale; 

 

 continuitatea multimilenară a 
locuirii (vechimea populației); 

 

 presiunea scăzută asupra 
teritoriului; 

 

 valori ridicate ale stabilirilor 
cu domiciliul şi reşedința; 

 

 existenţa materiilor prime 
necesare activităților 
tradiţionale; 

 

 prezenţa alunecărilor de teren; 

 valori la limită ale precipitaţiilor şi 
posibilitatea apariţiei secetelor; 

 rata negativă de creştere 
demografică (-0,79% - 2012); 

 valorile medii scăzute ale ratei de 
fertilitate (1,31-4,46‰); 

 valori ridicate ale ratei medii a 
mortalității (10-37‰); 

 rata medie a bilanțului natural 
negativă (-3,33 - - 29,8‰); 

  valori ale indicelui de vitalitate  
scăzute (21,4% - 2012); 

 rata negativă a bilanțului 
migratoriu (-0,80‰ – 2008); 

 rata bilanțului demografic general 
negativă (-30,6‰ – 2008); 

  feminizarea populației (102 femei 
la 100 bărbați); 

 gradul accentual de îmbătrânire 
demografică (324% - 2012); 

 valorile medii ridicate ale 
dependenței de vârstă (1 490‰); 

 rata de activitate scăzută (30,26% - 
2002); 

 ponderea ridicată a populației 
inactive (69,74% - 2002); 

 potențialul redus de polarizare a 
centrului de comună (0,95); 

 politici sociale de sprijinire a 
tinerelor familii; 

 

 măsuri pentru sprijinirea 
vârstnicilor şi integrarea 
acestora în viața socială locală; 

 

 activități de reconversie 
profesională; 

 

 crearea unor locuri de muncă şi 
îmbunătățirea calității vieții; 

 

 crearea unor activități şi 
evenimente de socializare în 
cadrul comunității; 

 

 oferte turistice şi economice 
viabile; 

 

 accesarea unor programe de 
dezvoltare rurală europene sau 
ale ministerelor de profil; 

 

 expansiunea şi diversificarea 
continuă a relațiilor de 
colaborare; 

 

 dezvoltarea zonei metropolitane 
şi a infrastructurii 

 transformarea celor două aşezări 
într-o suburbie fără personalitate 
a municipiului Cluj-Napoca; 

 

 pierderea competiţiei cu aşezările 
rurale ale aceleaşi izocrone, dar 
situate pe căile de acces principale 
spre Cluj-Napoca şi Turda; 

 

 amplificarea vulnerabilităţii 
teritoriului la alunecări de teren 
sau excese climatice sau 
hidrologice; 

 

 reducerea posibilității de 
regenerare a resursei umane; 

 

 accentuarea fenomenului 
migrației pe baza crizei economice 
şi a restructurărilor din domeniul 
socio-economic; 

 

 reducerea semnificativă a forței de 
muncă şi accentuarea gradului de 
dependență al locuitorilor; 

 

 creşterea ratei şomajului şi 
accentuarea sărăciei pe fondul 
aspectelor socio-economice; 
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 structură etnică relativ 
omogenă; 

 

 structură confesională 
mozaicată, cu accente de 
multiculturalism evident; 

 

 valori etnografice diverse; 
 

 flexibilitatea localităților de-a 
lungul timpului privind 
restructurarea;  

 

 fond locativ excedentar, în 
stare preponderent bună de 
conservare; 

 

 adaptabilitatea funcțională; 
 

 atractivitatea peisajului rural 
tradițional; 

 

 fond funciar cu o largă 
extensiune a terenurilor 
agricole; 

 

 existența spațiilor verzi; 
 

 calitatea spațiilor de locuit; 
 

 afilierea la asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară; 

 
 

 lipsa unora dintre dotările 
obligatorii în cadrul localităților; 

 ponderea redusă de răspândire a 
infrastructurii tehnice (alimentare 
cu apă, energie termică, 
canalizare); 

 neconcordanța elementelor 
arhitecturale moderne în peisajul 
tradițional rural;  

 lipsa unor spații pentru socializare 
destinate populației vârstnice; 

 starea de viabilitate precară a 
drumurilor; 

 lipsa de conectivitate între 
localităţile Rediu şi Aiton şi 
localităţile învecinate; 

 lipsa educaţiei ecologice a 
populaţiei; 

 slaba acoperire sau inexistenţa 
unor servicii de telefonie; 

 inexistenţa unui sistem centralizat 
de colectare, transport şi prelucrare 
a deşeurilor menajere şi agricole; 

 număr redus al serviciilor 
specializate şi personalizate; 

 lipsa reţelei de canalizare şi 
neacoperirea întregii comune cu 
alimentare cu apă potabilă; 

 dotare minimală a infrastructurii în 
situaţii de urgenţă. 

 lipsa unui centru de consultanţă 
agricolă; 

 existenţa unor suprafeţe de teren 
arabil în repaus; 

metropolitane; 
 

 actualizarea Planului Urbanistic 
Zonal (PUZ); 

 

 actualizarea Planului Urbanistic 
General (PUG) cu includerea în 
acesta a noilor directive 
strategice; 

 

 actualizarea Planului Urbanistic 
Zonal; 

 

 pregătirea unei oferte de 
investiţii şi atragerea 
investitorilor; 

 

 dezvoltarea mediului 
antreprenorial; 

 

 utilizarea energiei regenerabile 
şi găsirea unor scheme de 
finanţare; 

 

 crearea unor forme de asociere 
în agricultură; 

 

 includerea comunei în circuite 
turistice tematice, focalizate pe 
sau integrând  patrimoniul 
construit; 

 

 implicarea monumentelor în 
programe de promovare şi 

 depopularea localităților; 
 

 profil economic îngust, agricol, cu 
reducerea continuă a locurilor de 
muncă odată cu concentrarea 
proprietăţilor şi tehnologizare; 

 

 pierderea identității culturale; 
 

 dezvoltarea unor afaceri în 
detrimentul comunităţii locale; 

 

 neaplicarea prevederilor şi 
recomandărilor stipulate în PUZ-
uri sau RLU; 

 

 dispariția fondului arhitectural 
tradițional neclasat, prin 
intervenții de factură modernă 
(înlocuirea fondului construit 
tradițional cu arhitectură 
contemporană); 

 

 degradarea şi dispariția unor 
puncte de săpătură datorită 
agriculturii agresive (fără o 
cercetare specializată a zonei sau 
intervenții de descărcare 
arheologică); 

 

 pierderea fondului arheologic 
potențial prin risipire, în lipsa 
unor măsuri de protejare şi 
conservare preventivă. 
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 traversarea comunei de două 
drumuri judeţene; 

 

 existenţa unor trasee 
cicloturistice; 

 

 puternica tradiţie în cultivarea 
pomilor fructiferi, păstrată 
până astăzi; 

 

 existenţa unui important şi 
variat patrimoniu arheologic 
cu elemente din clasa A, de 
importanţă naţională şi 
mondială; 

 

 starea bună de conservare a 
obiectivelor de patrimoniu 
construit - religios; 

 

 accesibilitate bună a 
obiectivelor (proximitate de 
centre urbane dar şi față de 
centrele satelor). 

 dispariţia suprafeţelor ocupate cu 
viţă de vie; 

 parc agricol slab dezvoltat; 

 inexistenţa unor unităţi industriale 
de procesare, depozitare şi 
comercializare a materiilor prime 
locale; 

 starea de degradare a unor 
obiective turistice; 

 număr redus al serviciilor; 

 împrumutul unor obiceiuri 
alohtone şi promovarea acestora în 
detrimentul tradiţiilor locale; 

 restaurări nereuşite sau lipsa unor 
renovări, cu precădere în spaţiul 
rural, datorită lipsei proprietarilor; 

 depopularea satelor şi dispariţia 
unor obiceiuri; 

 lipsa unei actualizări a regimului 
monumentelor istorice; 

 lipsa vizibilității obiectivelor, pe 
plan local; 

 prezența a numeroase intervenții 
de dată recentă (modificarea 
volumetriei, introducerea unor 
materiale improprii etc.); 

 lipsa unor măsuri de conservare 
preventivă sau a unor intervenţii 
de valorificare; 

 suprapunerea zonelor de interes 
arheologic cu zone de agricultură 
intensivă şi/sau locuire. 

cercetare (şcoli de vară, 
ateliere); 

 

 reclasarea conacului Şandor şi 
refuncționalizarea sa; 

 

 introducerea unor oferte de 
ghidaj semi-specializat 
(instruirea preoților parohi, a 
îngrijitorilor bisericilor); 

 

 creerea unor spații cu profil 
funcțional complex pornind de 
la fondul arheologic existent 
(villa rustica). 
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PARTEA A II-A. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
 
 

Factorii catalizatori ai dezvoltării comunei Aiton 
 

Fundamentarea ştiinţifică a unei strategii de dezvoltare vizează în primul rând 
cumulul de factori care, direct sau indirect, îşi pun pecetea asupra structurii, dimensiunii 
şi dinamicii procesului în sine, care acordă acesteia atributul indispensabil de 
sustenabilitate. Decelarea riguroasă a acestora şi includerea lor la locul cuvenit în 
matricea sistemului rural, în funcţie de potenţialul lor de intervenţie, probează atât buna 
cunoaştere a obiectului analizei, cât şi destoinicia analistului în ultimă instanţă. Ea va 
conferi studiului temeinicia aşteptată iar soluţiilor, măsurilor şi propunerilor autenticitate 
şi credibilitate. 

Dezvoltarea comunei Aiton în următoarele decenii, în contextul politic, economic 
şi social pe care România şi l-a asumat în urma evenimentelor din 1989, respectiv prin 
decizia istorică luată de integrare în Uniunea Europeană, are drept suport o serie de 
elemente prefigurate ca puncte tari în analiza SWOT şi anume: poziţia geografică, 
resursele solului,  resursa umană şi zestrea materială şi spirituală pe care o posedă. 

Poziţia geografică devine un factor favorabil afirmării unui habitat, a unui sistem 
teritorial indiferent de rangul său, prin atributele de interrelaţionare cu entităţile 
învecinate, prin rolul jucat în asigurarea conectivităţii şi fluenţei vectorilor purtători ai 
principiilor dezvoltării. Apropierea în raport cu polii de creştere de axele de gravitaţie 
regională majoră sunt atuuri veritabile ce trebuie exploatate eficient pentru propria 
dezvoltare, după cum izolarea şi periferizarea faţă de acestea se răsfrâng negativ asupra 
destinului său. Nu sunt de neglijat nici trăsăturile naturii locului, obstacolele morfologice, 
hidrografice sau chiar climatice vămuind adesea eforturile reclamate pentru surmontarea 
lor, eforturi care, în lipsa acestora, pot fi orientate spre realizarea altor deziderate.  

Din punctele de vedere menţionate, comuna Aiton beneficiază de o localizare 
spaţială optimă în relaţia cu două centre urbane, Cluj-Napoca şi Turda, primul dintre ele 
fiind considerat un pol de creştere de importanţă regională. Distanţa faţă de municipiul 
de pe Someşul Mic de numai 17 km, în cazul localităţii Aiton sau de 20 km a localităţii 
Rediu, înscriu comuna în izocrona de 20 minute a conectivităţii cu acesta, ceea ce se 
constituie într-un element de favorabilitate indiscutabil. Faţă de municipiul Turda valorile 
izocronei depăşesc uşor această valoare (în cazul localităţii Rediu), deci în manieră 
nesemnificativă, fapt repercutat pozitiv în planul conexiunilor şi cu acest centru urban. 
Apropierea de cele două oraşe conferă comunei Aiton multiple valenţe de 
interrelaţionare, pornind de la funcţia rezidenţială la cea economică, socială sau culturală. 

De asemenea, localităţile comunei au acces direct la o axă de gravitaţie regională 
majoră din această parte a ţării, cea străbătută de magistrala rutieră E60, inclusiv la 
centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, Vâlcele – Apahida, cu posibilităţi de 
descărcare a traficului înspre partea de nord a Transilvaniei. 

Situarea comunei într-o zonă colinară, cea a Dealurilor Feleacului, fără obstacole 
morfologice majore, fără ameninţări hidrologice ample, fără extreme climatice notabile îi 
atribuie un grad de accesibilitate ridicat şi condiţii de habitat, sub aspectul manifestării 
factorilor naturali, superioare mediei. 
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Resursele solului sunt alcătuite din vasta extensiune a terenurilor agricole, peste 
90% din teritoriul comunei prezentând pretabilităţi pentru cele mai diverse folosinţe. 
Mozaicul pedogenetic poate susţine atât practicarea majorităţii culturilor agricole, cât şi a 
pomilor fructiferi sau viţei de vie. Terenurile cu declivitate şi fragmentare mai accentuată 
pot deveni suportul unei zootehnii intensive, cu fâneţe şi păşuni productive. Într-o 
perioadă când agricultura tinde să devină cea mai sigură şi mai rentabilă ramură a 
economiei naţionale, când speranţele României de redresare economică trimit tot mai des 
privirile spre uriaşul său potenţial agricol, când la nivel mondial apar germenii tot mai 
acuţi ai unei crize alimentare de proporţii, această resursă a comunei trebuie 
reconsiderată, acordându-i-se atenţia cuvenită.  

Fondul forestier, datorită extensiunii reduse, se situează sub limita unei exploatări 
economice rentabile. Condiţiile fenologice propice diferitelor esenţe repede crescătoare 
pot fi un imbold pentru lărgirea suprafeţelor împădurite pe seama terenurilor degradate 
din partea nordică şi sud-estică a satului Aiton, cu repercusiuni pozitive în plan 
peisagistic şi environmental. 

Resursa umană este cea care a asigurat, indiferent de vitregiile evenimentelor 
istorice, perenitatea şi continuitatea comunităţilor umane ale spaţiului rural românesc. 
Localităţile Aiton şi Rediu nu se sustrag acestui postulat, ci dimpotrivă, îl confirmă la 
dimensiuni milenare de necontestat. În ciuda trendului descrescător al populaţiei – 
fenomen generalizat la nivel naţional, cu tendinţa stabilizării la cote determinate de 
circumstanţele economice şi sociale prin care trece actualmente România, dar şi o mare 
parte a continentului european – comuna Aiton posedă încă o resursă umană valoroasă, 
capabilă de a exploata şi valoriza la parametrii maximi de rentabilitate principala resursă 
a comunei, cea agricolă.  

Nu lipseşte, desigur, nici resursa capabilă de-a inova, de-a diversifica profilul 
economic al comunei prin iniţiative lucrative în domeniul comerţului, serviciilor sau 
turismului. Totul este de-a corela oportunităţile ivite cu dezideratele propuse. 

Patrimoniul material şi spiritual al comunei se constituie într-o resursă pe care 
noi, românii, în general, continuăm să o neglijăm, deşi alte popoare europene îşi 
elaborează multe din strategiile de dezvoltare avându-o ca reper fundamental.  

Astfel, vestigiile istorice legate de numele comunei, respectiv drumul roman şi 
celebrul Miliarium sunt elemente menite a intra definitiv în logo-ul şi brandul unităţii 
teritoriale analizate; glimeele de la Aiton, cunoscute de multă vreme în toată literatura 
geomorfologică a ţării (şi nu numai!) pot genera un brand peisagistic de notorietate; 
tradiţiile, obiceiurile şi gastronomia pot contribui la afirmarea unui turism cultural şi de 
week-end profitabil. 

Există însă şi alte resurse neintrate încă în atenţia actorilor economici locali. Astfel, 
expoziţia sudică predominantă a versanţilor crează bune condiţii de implantare a 
parcurilor energetice solare, iar diversitatea producţiei agricole ar asigura o materie primă 
abundentă pentru IMM-uri ale industriei alimentare. 
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CAP. 9. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
 
 

9.1. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE 
 

OBIECTIV STRATEGIC 1. Valorificarea oportunităţilor generate de poziţia 
geografică favorabilă (în aria periurbană a municipiului Cluj-Napoca) 

 afirmarea funcţiei rezidenţiale prin facilităţi acordate tinerelor familii din 
mediul urban (schimbarea utilizării unor terenuri, lotizarea terenurilor şi 
conferirea unor suprafeţe tinerelor familii, teren destinat ocupării rezidenţiale); 

 organizarea şi susţinerea de activităţi sociale sau culturale complementare 
celor din oraşele învecinate (de pildă: teatru de apartament, teatru jucat în 
gospodăriile oamenilor, concert de cameră în incinta căminului cultural etc.); 

 dezvoltarea infrastructurii tehnice prin modernizarea celei existente şi crearea 
unor drumuri de legătură între satele Rediu şi Aiton şi localităţile învecinate; 

 dezvoltarea unor trasee cicloturistice, inclusiv prin amenajarea unor piste de 
bicicletă de-a lungul drumurilor judeţene, pe sectoarele de drum ce conectează 
cele două localităţi, şi încurajarea formării unei culturi a bicicletei atât pentru 
populaţia din mediul urban cât şi pentru cea din mediul rural. 

 

 
 

Fig. 58. Infrastructura tehnică a comunei Aiton în context judeţean - propuneri 

 
OBIECTIV STRATEGIC 2. Creşterea competitivităţii sistemului rural Aiton prin 

orientarea dezvoltării pe direcţii inovative 
 orientarea spre subramuri agricole cu desfacere asigurată pe piaţa urbană 

(centre de colectare şi prelucrare a laptelui şi brânzeturilor, centre de 
prelucrare a conservelor şi a cărnii); 
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 fortificarea unor branduri cu susţinere locală (ţuica de Aiton, vărzarele); 
 apariţia unor ferme agroturistice, create în vecinătatea sau prelungirea 

gospodăriilor tradiţionale, şi promovarea unor produse locale. 
 

OBIECTIV STRATEGIC 3. Conservarea şi îmbogăţirea zestrei materiale şi 
spirituale a comunei prin valorificarea eficientă a celei existente şi aport creator 
autentic 

 conservarea in situ şi valorificarea turistică a moştenirii tradiţionale existente 
(inclusiv prin (re)construcţia unor elemente tradiţionale rurale – car, unelte 
utilizate în gospodărie sau la lucrările agricole, casă tradiţională); 

 valorificarea patrimoniului arheologic prin propuneri de reconstituiri istorice 
(reconstrucţia unei villa rustica), stabilirea unor trasee turistice tematice şi 
dezvoltarea de servicii turistice conexe etc.; 

 amenajarea unor spaţii ce pot deveni locaţii turistice de succes (teren de golf). 
 
 

9.2. OBIECTIVE STRATEGICE SECTORIALE (PE DOMENII) 
 

9.2.1. Cadrul natural şi mediul 
 
OBIECTIV SECTORIAL 1. Conservarea peisajului natural ca suport al unui 

mediu şi habitat echilibrat 
 
1.1.Gestionarea optimă a resurselor solului şi subsolului în vederea creşterii 

productivităţii agricole şi a asigurării dezvoltării durabile a mediului 
Gospodărirea necorespunzătoare a terenurilor, cu precădere a celor arabile şi a 

păşunilor, duce la instalarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase spontane şi transformarea în 
terenuri neproductive, afectând sectorul zootehnic dar şi biodiversitatea teritoriului. Fie 
că vorbim despre terenuri agricole sau despre alte categorii de terenuri neutilizate, 
exploatarea raţională a potenţialului pe care îl oferă devine o necesitate în vederea 
valorificării lor ulterioare, dar şi a eliminării fenomenelor de risc. 

 
Tabelul 8. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind conservarea peisajului natural 

 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

1.1.1. Exploatarea 
raţională a fondului 
funciar 

Instituirea unui areal de protecţie a glimeelor mai 

reprezentative, dată fiind ponderea ridicată a suprafeţelor de 
teren ocupate de alunecări de teren 

 

Instituirea unui Centru de studiere a fenomenelor geografice de 

risc (cu precădere a fenomenelor erozionale) – bază de cercetare 
aplicativă pentru specialişti din varii domenii (geografi, pedologi, 
ingineri agronomi) 

 

Împădurirea terenurilor afectate de alunecări de teren, eroziune şi torenţialitate şi 
crearea unor pepiniere forestiere. Oportune sunt plantările de arbori sau arbuşti, 
pinul negru şi salcâmul (cu predominarea celui de-al doilea) fiind speciile cu un 
comportament satisfăcător. Rapiditatea cu care ocupă suprafeţele defrişate şi 
rezistenţa salcâmului (utilizabil în gospodărie – garduri, araci etc.) îl recomandă 
insistent. Propunem introducerea în regim silvic şi plantarea a 104 ha intens 
erodate, situate mai ales în sud-est, o bună parte din această suprafaţă fiind 
utilizată momentan ca şi păşune. Această măsură are un efect benefic şi asupra 
peisajului crescând valoarea acestuia. 

Amenajarea de perdele forestiere în zonele de pajişte, pe limite de proprietăţi, pe 
organisme torenţiale. 
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Menţinerea suprafeţelor de păşuni, creşterea ponderii fânaţelor 
pentru completarea bazei furajere şi refacerea agroteraselor şi a 
plantaţiilor de protecţie 

 

Respectarea metodei de arat de-a lungul curbei de nivel în 
vederea stopării eroziunii naturale a versanţilor, mai ales a celor 
utilizaţi ca teren arabil (sunt afectate aproximativ 700 ha, ceea ce 
înseamnă 30% din terenul arabil al comunei) 

 

Impozitarea terenurilor necultivate în vederea 
încurajării utilizării terenurilor şi acordarea 
unor amenzi proprietarilor de teren ce nu-l 
utilizează 

 

Sporirea producţiei totală de masă verde şi a 
calităţii acesteia în vederea valorificării 
păşunilor 

 

Extinderea lucrărilor de fertilizare organică (gunoi de grajd, 
îngrăşăminte organice lichide, târlire) şi aplicarea unor doze 
moderate de îngrăşăminte chimice 

 

1.1.2. Managementul 
optim al resursei 
pedologice şi 
asigurarea fertilităţii 
lor (pe tipologii de 
soluri) 

Cernisoluri: a).Cernoziomuri – aplicarea de îngrăşăminte chimice 
cu azot şi fosfor, a îngrăşămintelor organice şi suplimentarea 
rezervei de apă prin irigaţie. b). Faeziomuri – fertilizări organo-
minerale, lucrări de afânare adâncă pentru îmbunătăţirea 
regimului aerohidric al solurilor şi combaterea eroziunii, în cazul 
Faeoziomurilor amplasate pe versanţi 

 

Luvisoluri: a). Preluvosoluri – efectuarea lucrărilor agricole în 
intervalul optim de umiditate, aplicarea îngrăşămintelor organice 
şi minerale pentru creşterea conţinutului de elemente nutritive 
din sol. În cazul terenurilor amplasate pe versanţi, se impune 
combaterea proceselor de eroziune prin agroterase sau prin 
acoperirea terenului cu plantaţii de arbuşti ori împădurire. b). 
Luvosoluri – amendarea calcică pentru luvosolurile cu reacţie 
acidă, lucrări de mobilizare profundă pentru eliminarea excesului 
de apă şi îmbunătăţirea permeabilităţii solului, efectuarea 
lucrărilor agricole în perioadele optime de umiditate şi aplicarea 
de îngrăşăminte organice şi minerale pentru suplimentarea 
rezervei scăzute de elemente nutritive 

 

Hidrisoluri: Gleisoluri – lucrări de desecare şi drenaj pentru 
coborârea nivelului apelor freatice la o adâncime la care 
transportul prin capilaritate spre suprafaţă să nu depăşească 1 
mm/zi (în funcţie de textura solului, adâncimea corespunzătoare 
a drenurilor este de 1,5-1,8 m), lucrări de afânare adâncă a solului 
pentru mărirea spaţiului lacunar al solului care declanşează 
procese de oxidare şi humificare a materiei organice şi a 
compuşilor minerali; amendarea calcaroasă pentru corectarea 
reacţiei acide în cazul gleisolurilor cu reacţie moderat acidă; 
fertilizarea organo-minerală pentru creşterea conţinutului de 
elemente nutritive ale solului 

 

Protisoluri: a). Regosoluri – terasare, efectuarea lucrărilor solului 
pe direcţia curbelor de nivel, culturi de păioase în fâşii cu benzi 
înierbate, împădurirea pentru refacerea învelişului de sol, 
utilizarea îngrăşămintelor organice pentru creşterea conţinutului 
de materie organică din sol şi îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-
chimice. b). Litosoluri – îndepărtarea materialului scheletic de la 
suprafaţă, folosirea îngrăşămintelor organice şi minerale, târlirea, 
iar în cazul litosolurilor aflate pe versanţi puternic înclinaţi 
plantarea de arbuşti 

 

Antrisoluri: Erosodosoluri – administrarea de îngrăşăminte 
organice şi minerale, aplicarea lucrărilor agricole în lungul 
curbelor de nivel (multe erodosoluri au apărut ca urmare a 
efectuării lucrărilor agricole şi a parcelării terenului din deal în 
vale) 
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9.2.2. Patrimoniul construit 
 
OBIECTIV SECTORIAL 2. Conservarea imaginii tradiţionale a comunei 
 
2.1.Particularizarea elementelor tradiţionale specifice ruralului din Aiton şi 

controlarea judicioasă a influenţelor urbane 
Imaginea spaţiului rural tradiţional reprezintă unul dintre principalele atuuri ale 

acestor sate, aflate nu numai în proximitatea fizică a unor mari centre urbane, dar mai ales 
în arealul de influenţă al acestora. Incluse în zona metropolitană a oraşului Cluj-Napoca, 
cele două sate ale comunei Aiton beneficiază de avantajul unui proces relativ lent de 
urbanizare, păstrând încă o serie de coordonate tradiţionale. Prin conservarea ţintită a 
acestor tipologii tradiţionale şi mai ales prin introducerea unor modele tip – în 
concordanţă cu ceea ce se doreşte a fi protejat (tehnici, materiale, organizare internă pe 
parcelă, parcelar, reţea de circulaţii etc.), cele două sate pot deveni puncte de interes 
pentru sectorul de loisir. 

 
Tabelul 9. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind conservarea imaginii tradiţionale 

 

Măsuri 
Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

2.1.1. Conservarea 
moştenirii săteşti 
prin valorificarea sa 
turistică 

Introducerea fondului construit în reţele agro-
turistice (prin crearea unor ferme 
agroturistice) 

Includerea satelor în circuite 
turistice integrate 

Delimitarea şi protejarea urgentă a zonelor şi 
unităţilor care păstrează caracterul tradiţional, 
aflate într-un rapid proces de degradare  

 

Înscrierea construcţiilor noi în tipologiile tradiţionale existente  

Evitarea intervenţiilor agresive – dublarea volumului construit, extinderea excesivă 
pe verticală, înlocuirea distribuţiei volumetrice tradiţionale cu o distribuţie de tip 
urban, cu locuinţa ocupând întreaga suprafaţă a gospodăriei originale 

Menţinerea alternanţei plin/gol tipică fondului construit a celor 
două sate 

 

Inventarierea unităților locative păstrate, cu evidențierea 
nucleelor unitare, întreţinerea şi valorificarea lor 

 

Protecţia obiectivelor clasate de patrimoniu – arhitectural şi arheologic. Acest 
fond construit tradiţional – integrat în sisteme de locuinţe transformate în case de 
oaspeţi, funcţionând ca şi gospodării tradiţionale vii – poate compensa lipsa de 
vizibilitate a obiectivelor clasate şi are posibilitatea de a deveni în sine un criteriu 
de includere a satelor în circuite turistice 

Realizarea unor îndrumare practice/ghiduri de bună practică (detaliate), pentru 
intervenţiile noi sau pentru modificarea construcţiilor existente, abordând 
următoarele tematici: 

 intervenţii noi posibile asupra fondului existent (extinderi, remodelări) şi tehnici 
şi materiale recomandate pentru intervenţiile noi – încadrare fără lezarea 
fondului tradiţional existent (tencuieli, zidării, învelitori, detalii de finisaj, 
împrejmuiri etc.); 

 metode şi soluții practice pentru mentenanţa construcţiilor vechi, de factură 
tradiţională, materiale şi tehnici recomandate (tencuieli, zidării, învelitori, 
detalii, dar şi introducerea de instalaţii, reparaţii curente etc.); 

 construcţii noi – recomandări pe baza tipologiilor existente (POT şi CUT 
recomandate, aliniament şi retrageri recomandate, dar şi tencuieli, zidării, 
învelitori, detalii de finisaj). 

Alcătuirea unor delimitări zonale pentru fiecare areal de parcelar cu un caracter 
unitar (conservarea coordonatelor tradiţionale în special în zona centrală, unde 
apar lotizări neregulate caracteristice etapelor iniţiale de evoluţie ale aşezării, dar şi 
în enclave unitare – martori ai unor etape evolutive de interes cultural şi istoric) 
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OBIECTIV SECTORIAL 3. Revitalizarea zonei prin conservarea in situ a 
patrimoniului construit şi valorificarea sa turistică 

Cele două obiective de interes din perioada romană, miliarium-ul şi substrucţiile de 
vilae rusticae, se află în aceeaşi situaţie din punct de vedere al valorificării; dintre acestea, 
miliarium-ul roman a devenit elementul reprezentativ al satului şi al comunei. 
Conservarea lor in situ, alături de preluarea unor modele de bună practică în ceea ce 
priveşte reconstituirea unor locaţii/trasee/situri istorice şi generarea ulterioară a unor 
măsuri de integrare în ofertele turistice poate deveni cea mai optimă modalitate de 
revitalizare a zonei pe termen lung. 

 
Tabelul 10. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind conservarea şi valorificarea 

turistică a patrimoniul construit 
 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(˃2030) 

3.1.Introducerea 
monumentelor 
istorice în trasee 
turistice  

Trasee de cicloturism, cu posibilitate de cazare şi vizitare a 
obiectivelor arheologice 

 

Organizarea de workshopuri de arheologie experimentală şi 
cursuri cu rol de informare şi popularizare a istoriei locale, 
arheologiei şi a ştiinţelor conexe 

 

Crearea unor trasee de trekking pe rutele 

drumurilor romane, de tip şcoli de vară – cu 
cartarea rutelor şi a obiectivelor arheologice, 
arhitecturale şi naturale; după modelul 
circuitelor din Ţara Moţilor (drumul roman 
între Turda-Potaissa şi Roşia Montană-
Alburnus Maior) 

Introducerea porţiunii de drum 
roman de pe teritoriul comunei 
Aiton în reţeaua turistică a 
„Drumurilor Romane” din Europa 

Organizarea unor festivaluri cu profil istoric – reconstituiri 
istorice (tip Porolissum Fest), cu implicarea asociaţiilor existente 
(Terra Dacica Aeterna) sau crearea unora noi, cu implicarea 
muzeelor de istorie/arheologie din Cluj-Napoca şi Turda 

 

Organizarea unor şcoli de vară pe teme de arhitectură ecologică  

Reconstrucţia unei villa rustica şi reconstituirea stilului de viaţă provincial 

roman, cu includerea unui spaţiu muzeal şi cu posibilitate de cazare şi de 
organizare a evenimentelor cu tematică conexă – după modelul reconstrucţiilor de 
villae rustica – Villa Mehring, Villa Longuich (Trier, Germania) sau Villa Borg (Perl-
Borg, Germania) 

3.2. Protecţia 
monumentelor 
istorice în 
concordanţă cu 
statutul lor legal 

Declanşarea procedurii de reclasare pentru 
clarificarea statutului monumentelor istorice 
(a se vedea conacul Şandor) 

 

Implementarea unor măsuri de protecție a 
monumentelor istorice, pentru a stopa 
procesul de degradare 

 

Organizarea unor concursuri de idei implicând Facultatea de 
Arhitectură şi de Artă din Cluj; similar, conacul Şandor şi parcul 
adiacent pot face obiectul unor workshopuri pe tema conservării 
şi a reabilitării fondului construit şi natural (domeniile implicate – 
arhitectură, silvicultură, agronomie, peisagistică) 

 

Amplasarea unor materiale de promovare turistică (bannere, indicatoare etc.) în 
proximitatea monumentului istoric, la intrarea în localitate, pe raza judeţetului Cluj, 
de-a lungul drumurilor judeţene, sau la intrarea în marile centre urbane învecinate 
– materiale ce vor conţine informaţii despre istoria sitului, arhitectura zonei, stilul 
de viaţă, legende despre monument etc. 

Amplasarea, în proximitatea obiectivelor 
patrimoniale, a statutului de monument 
istoric deţinut 
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Fig. 60. Reconstrucții ale unor villae rustica în Germania: a) Mehring b) Borg c) Longuich  
Sursa: http://www.trier-info.de/english/roman-villa-mehring-info, http://www.villa-borg.de/, 

http://www.trier-info.de/english/roman-villa-longuich-info 

 

9.2.3. Structura socio-demografică 
 

OBIECTIV SECTORIAL 4. Revigorarea trendului demografic descendent al 
comunei şi creşterea standardului de viață al locuitorilor 
  
 4.1. Stoparea declinului demografic şi stimularea creşterii demografice se poate 
realiza, mai mult prin măsuri indirecte, prin implementarea unor politici sau programe de 
incluziune socio-economică, modernizarea sau crearea de noi facilităţi pentru toate 
tipurile de servicii existente, primordial pentru populaţia existentă şi atragerea unui 
contingent de persoane din mediul urban în cel rural. 
 

Tabelul 11. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind revigorarea demografică 
 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

4.1.1. Implementarea 
unor programe şi 
politici sociale la 
nivel local 

Acordarea unor facilităţi tinerelor familii din mediul urban în 
vederea stabilirii domiciliului în mediul rural (lotizarea unor 
terenuri ce vor fi date în concesiune tinerelor familii, reducerea 
taxei pentru achiziționarea de terenuri şi imobile, reducerea unor 
impozite şi taxe obligatorii etc.) 

 

Încurajarea forței de muncă calificate la participarea unor 
programe de reconversie profesională (fermier, administrator 
pensiune agro-turistică, ghid turistic, tâmplar etc.) 

 

Diminuarea fenomenului de „migraţie” a populaţiei preşcolare şi 
şcolare spre alte localităţi, prin menţinerea deschisă a 
principalelor unităţi educaţionale, modernizarea şi dotarea 
acestora cu o infrastructură modernă precum şi crearea unor 
activităţi educaţionale eficiente şi performante (cercuri 
pedagogice, ateliere de lucru, prezentări), dar şi menţinerea 
personalului didactic (ex. un fond locativ gratuit (din fondul de 
rezervă al comunei) pe o anumită perioadă temporală) 

 

Crearea de programe sociale pentru sprijinirea populației 

nevoiaşe şi includerea acestora în comunitate (prin activităţi în 
folosul comunităţii, întreţinerea spaţiilor verzi, voluntariat pentru 
lucrările agricole sau pentru restaurările fondului construit 
tradiţional) 

 

Crearea unui cadru de socializare a întregii comunităţi pentru a 
evita segregarea unor anumite grupuri de populație prin întâlniri 
artistice lunare - proiectarea de filme, documentare, spectacole 
culturale sau dezbateri pe anumite teme 

 

 
 
 
 
 

Realizarea de parteneriate între autorităţile locale şi alte instituții ale regiunii 
(vezi Grupurile de Acţiune Locală etc.) 

Crearea unor evenimente sociale în cadrul căminelor culturale 
din cele două localităţi (festivaluri, Balul Mărului, hora 
săptămânală, concursuri de artizanat etc.) 
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4.1.2. 
Interrelaționarea 
politicilor şi 
programelor de 
revitalizare 
demografică cu cele 
economice şi sociale  

Modernizarea şi perfecționarea sistemelor publice, educaţionale, 
sanitare, culturale şi comerciale în vederea facilitării accesului 
întregii comunităţi şi asigurarea unor servicii performante 

 

Modernizarea principalelor unităţi sanitare şi oferirea unor 
servicii medicale competente şi menţinerea personalului medical 
(ex. reducerea unor taxe, scutirea de impozit pentru spaţiul în 
care este deschis cabinetul, farmacia, dispensarul) 

 

Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii tehnice edilitare pentru 
creşterea standardului de viață al comunității şi creşterea 
atractivității localităților 

 

Modernizarea şi îmbunătăţirea spaţiului locuibil prin 
dezvoltarea, extinderea şi racordarea populaţiei la principalele 
utilităţi tehnice (alimentare cu apă, canalizare, energie termică, 
telecomunicații etc.)  

 

Crearea unei rețele publice în cadrul primăriei (sală dotată cu 
calculatoare, la care să aibă acces membrii comunităţii), dotate cu 
infrastructura necesară în vederea consultării paginilor 
instituţiilor şi firmelor avizate în coordonarea activităţilor 
economice 

 

Sprijinirea localnicilor cu iniţiative antreprenoriale pentru a 
derula în cadrul comunei investiţii generatoare de profit şi locuri 
de muncă (ex: reduceri la taxe şi impozite; concesionarea unor 
terenuri sau construcţii etc.)  

 

Crearea unor programe de reabilitare a 
construcţiilor aflate într-un stadiu avansat de 
degradare 

 

Dezvoltarea serviciilor de consultanţă (informare permanentă şi 
educare) a populaţiei cu privire la mijloacele şi modul de accesare 
a principalelor surse de finanţare pentru dezvoltarea rurală şi a 
unor activităţi economice  

 

 

9.2.4. Reţeaua de localităţi 
 

OBIECTIV SECTORIAL 5. Planificarea durabilă a localităţilor prin promovarea 
coeziunii socio-economice şi revitalizarea elementelor habitaţionale tradiţionale  
 Odată cu revitalizarea comunei prin conservarea fondului construit tradiţional, 
încurajarea noilor construcţii sau amenajări care să respecte specificul local şi valorificarea 
poziţiei comunei prin întărirea funcţiei rezidenţiale vor apărea şi avantajele creşterii 
calităţii vieţii. Toate recomandările necesar a fi incluse într-un regulament local de 
urbanism vor avea ca şi scop limitarea tendințelor de suburbanizare a peisajului 
habitaţional al comunei şi conservarea elementelor arhitecturale tradiţionale locale.  
 

Tabelul 12. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind reţeaua de localităţi 
 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

5.1.Intensificarea 
poziţiei comunei în 
cadrul 
macrosistemului 
teritorial şi creşterea 
atractivităţii 

Dezvoltarea şi amplificarea funcţiei rezidenţiale (crearea 
„cartierelor dormitor”) a celor două localităţi rurale datorită 
proximităţii faţă de municipiului Cluj-Napoca şi a apartenenţei la 
Zona Metropolitană Cluj-Napoca 

 

Optimizarea şi promovarea produselor locale 
prin specializarea comunei în diferite 
subramuri economice şi consacrarea unor 
branduri locale de calitate 

 

Creşterea numărului de mijloace de transport în comun şi a 
intervalului zilnic orar de deplasare al acestor mijloace pe axele 
Aiton - Cluj-Napoca, Aiton -Turda şi viceversa 

 

Promovarea intensă a comunei via electronic şi prin intermediul brandului local 
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Crearea unor „cluburi ale pensionarilor” în 
care aceştia pot desfăşura diferite activități (să 
citească, să joace remi, table, cărți etc.), accesul 
în cadrul cluburilor se va realiza fără a achita 
nicio taxă 

 

5.2.Regenerarea 
fizionomiei 
localităţilor  

Crearea, respectarea şi aplicarea unui regulament urbanistic care să conţină reguli 
de organizare şi amenajare a spaţiilor construite şi a celor verzi, precum şi tipul 
materialelor şi tehnicile utilizate în procesul de construcție, extindere, reabilitare 
privind modul de organizare al viitoarelor construcţii în cadrul intravilanului în 
vederea eficientizării spațiului şi conservării rezervei de teren, modul de organizare 
al construcţiilor din cadrul gospodăriei (regim de înălțime, distanța dintre casă şi 
anexe, orientarea acestora), divizarea parcelării, amplasarea construcţiilor în raport 
cu axele de comunicaţie (stradă, uliță), regimul de înălțime al construcțiilor (P şi 
P+M), tipul de materiale utilizate (lemn, piatră, lut, perdele verzi etc.), cromatica 
utilizată pentru acoperişuri, tencuială, parament trebuie să fie una naturală şi nu 
stridentă, menținerea elementelor tradiţionale autentice (de decor, ornamente de 
fațadă, de împrejmuire etc.), menţinerea grădinilor de faţadă, a celor de legume şi 
pomi  fructiferi etc. 

Amenajarea şi modernizarea intersecțiilor şi scuarurilor din 
cadrul comunei pentru a crea imaginea unui spațiu organizat şi 
amenajat 

 

Înlăturarea construcțiilor care nu au nicio valoare istorică sau 
arhitecturală, aflate într-un stadiu precar, şi integrarea acestora în 
fondul de rezervă al comunei 

 

Găsirea unor noi funcționalități pentru spaţiile libere rezultate în 
urma procesului de demolare sau abandonate (unităţi sanitare, 
librărie, spaţii de joc, Muzeul Satului) şi menținerea estetică a 
acestora până la reintroducerea lor în sistem 

 

Reinvestirea terenurilor nefertile şi neproductive ca rezerve de 
spațiu pentru extinderea spațiului rezidențial sau comercial 

 

Realizarea în ambele localități a unor spații de joacă destinate 

copiilor. Acestea vor fi amenajate pentru fiecare categorie de 
vârstă pentru a putea satisface necesitățile fiecărui copil şi vor fi 
confecționate din materiale cât mai naturale, dar sigure, care să fie 
în concordanță cu specificul local.  

 

Amenajarea unui teren performant de sport, în Aiton, care va 
deservi şi localitatea Rediu, dotat cu vestiar modern 

 

Dispersarea echitabilă în teritoriu a infrastructurii tehnice şi a 
dotărilor edilitare pentru ca fiecare locuitor să beneficieze de 
acestea 

 

Crearea în localitatea Aiton a unei zone centrale mult mai clar 
definite prin amenajarea unui spațiu verde de tip parc cu rol de 
agrement şi socializare 

 

Încurajarea unor programe locale de ajutorare a proprietarilor 
care doresc restaurarea gospodăriilor detinute 

 

Conservarea, protejarea şi restaurarea gospodăriilor şi edificiilor 
de interes istoric şi arhitectural 

 

 

 
 

 
 

Fig. 61. Elemente decorative tradiționale din lemn în localitatea Rediu (stânga) şi  
elemente decorative distonante (dreapta) 

Sursa: http://www.daciccool.ro/locuri/din-romania/725-certeze-surpriza-din-nord 
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Fig. 62. a). Model de spațiu de joacă pentru copii, b). Exemplu de teren de sport, c). Propunere model parc 
Sursa: a). http://alba24.ro/locurile-de-joaca-pentru-copii-o-problema-in-alba-iulia-

ceta%C8%9Benii-propun-demolarea-fostei-centrale-de-pe-strada-poligonului-pentru-amenajarea-
unui-astfel-de-spa%C8%9Biu-94193.html; b). http://www.gazonartificialsintetic.ro/ro/Cum-se-

construieste-un-teren-de-sport-cu-gazon-artificial-fotbal-tenis-de-la-A-Z-partea-1--a885.html,  
c). Izabela Mihalca 

 

 9.2.5. Infrastructura tehnică a teritoriului 
 

OBIECTIV SECTORIAL 6. Racordarea comunei Aiton la nivel regional prin 
asigurarea conexiunilor de transport şi a infrastructurilor tehnico-edilitare necesare 
 

6.1. Creşterea gradului de accesibilitate şi interconectivitate  
Actualmente, asigurarea mobilităţii reprezintă principala provocare a zonei, 

rămasă la nivel de deziderat datorită lipsei investiţiilor în infrastructură, a lipsei lucrărilor 
de întreţinere a drumurilor sau a restricţionărilor vitezei de circulaţie. Înscrierea comunei 
în zona metropolitană Cluj-Napoca atrage după sine consolidarea relaţiilor cu municipiul 
Cluj-Napoca, care devine pentru locuitorii din Aiton un centru polarizator al forţei de 
muncă, acesta la rândul lui putând utiliza materiile prime ale comunelor din spaţiul rural. 
Modernizarea căilor de transport existente, încurajarea transportului alternativ 
(transportul public, pe jos, cu bicicleta), conferirea unui aspect mai primitor spaţiului 
destinat rutelor rutiere reprezintă câteva din direcţiile de dezvoltare ale infrastructurii. 
  

Tabelul 13. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind mobilitatea teritorială 
 

Măsuri 
Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

6.1.1. Modernizarea 
mijloacelor de 
comunicaţie şi 
eficientizarea 
rutelor în vederea 
scurtării distanţelor 
şi a economisirii 
timpului parcurs 

Realizarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi tehnice pentru proiectele de 
infrastructură  

 

Modernizarea materialului rulant în vederea 
creşterii acesibilităţii 

 

Modernizarea drumurilor judeţene DJ 103G 
şi DJ 103 M în vederea economisirii de timp 
parcurs. Modernizarea DG 103 G ce face 
legătura între Aiton-Gheorgheni-Cluj-Napoca 
ar reprezenta cea mai optimă legătură cu 
municipiul Cluj-Napoca. 

Propunere clasificare drumuri 
vicinale, de câmp, în drumuri 
comunale în vederea asigurării 
unei accesibilităţi crescute între 
localităţi 

Modernizarea drumurilor comunale, în prezent pietruite sau de 
pământ, neasigurând deplasarea în condiţii optime de confort şi 
nici cele mai bune conexiuni la nivel intrajudeţean 

 

6.1.2.Revitalizarea 
peisajului rutier din 
intravilanul 
localităţilor 

Modernizarea tramei stradale, prin asfaltarea 
tuturor străzilor, atât a celor principale cât şi a 
celor ce prezintă anumite înfundături  

 

Amenajarea intersecţiilor din intravilanul localităţilor în vederea creşterii gradului 
estetic al peisajului rutier. Momentan, aceste intersecţii reprezintă spaţii 
nevalorificate, neatractive şi nesemnalizate, dar se propun a fi amenajate, prin 

a)

. 

b). c). 
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încurajarea iniţiativelor public-private. 

Amplasarea, în zonele cu grup compact de gospodării, a unor 
trotuare şi alei pietonale, de-a lungul drumului, în vederea 
creşterii gradului de siguranţă al pietonilor 

 

Consolidarea malurilor şi amenajarea rigolelor de scurgere  

Dezvoltarea signalisticii rutiere prin înmulţirea indicatoarelor de avertizare, 
informare şi orientare şi reglementare, panouri adiţionale sau indicatoare de 
informare turistică, amplasarea acestora în locuri vizibile şi întreţinerea permanentă 
a acestora 

6.1.3.Reconfigurarea  
căilor de transport 
existente prin 
crearea unor 
drumuri verzi 

Dezvoltarea unei infrastructuri viabile pentru biciclişti de-a lungul reţelei de 
transport existente (piste de bicicletă) 

Construirea unor standuri securizate pentru 
biciclete 

Dezvoltarea unui sistem de tip 

„park and ride”, un sistem ce ar 
permite localnicilor ce lucrează în 
oraşele învecinate parcarea 
maşinilor la intrarea în localităţi şi 
închirierea unei biciclete cu 
ajutorul căreia se deplasează 
restul zilei 

Amenajarea traseului cicloturistic Turda-
Tureni-casele Miceşti-Feleac-Aiton-Turda-
Tureni (60 km) şi promovarea acestuia în 
cadrul traseului dedicat Drumurilor Romane 
de pe Valea Arieşului, acţiune iniţiată în 
cadrul programului TurdaTurism.Ro 

Crearea unei Reţele Naţionale de 
Trasee Cicloturistice Marcate în 
România şi includerea sectorului 
cicloturistic Tureni-Aiton-Turda în 
această reţea 

Dezvoltarea unor programe de educare a 
locuitorilor sau turiştilor privind avantajele 
construirii unei „culturi” a bicicletei 

Apariţia unor centre integrate de 
închiriere a bicicletelor, cu 
posibilitatea preluării bicicletei 
dintr-o locaţie şi predarea acesteia 
în alt centru de închiriere de pe 
traseu 

6.1.4.Îmbunătăţirea 
transportului public  

Creşterea frecvenţei şi numărului de ore a 
curselor  

Conectarea zonei cu celelalte 
localităţi din interiorul judeţului 
Cluj prin introducerea unor curse 
regulate de transport public 

Înnoirea parcului auto şi achiziţionarea unor autobuze cu 
capacitate de locuri mai mare, care să prezinte mai multă 
siguranţă în trafic şi confort 

 

Amenajarea staţiilor de autobuz, atât a celor 
existente (una în Rediu şi alta în Aiton) şi 
crearea altora în punctele de staţionare ale 
mijloacelor de transport (în prezent 
nedefinite)  

Echiparea staţiilor de autobuz cu 
materiale informative privind 
orarul curselor, hartă cu legăturile 
existente cu localităţile învecinate 
sau cele din întregul judeţ 

Asigurarea vizibilităţii în zonele de aşteptare 
a autobuzelor şi în mijloacele de transport 
auto (cadre de mers, iluminat public etc.) 

În contextul dezvoltării 
transportului metropolitan, este 
recomandată introducerea unui 
sistem de transport la cerere 
dinspre Cluj spre Aiton 

 
Rezultate:  

 îmbunătăţirea accesibilităţii populaţiei şi bunurilor la nivel local şi regional, 
dar şi creşterea calităţii vieţii prin modernizarea drumurilor şi încurajarea 
dezvoltării transportului public intrajudeţean, a promovării cicloturismului 
sau a personalizării infrastructurii; 

 minimalizarea efectelor de poluare a aerului, decongestionarea traficului şi 
reducerea costurilor de transport prin încurajarea utilizării transportului 
alternativ. 
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Fig. 63. Infrastructura tehnică din localitatea Aiton - propuneri 

 
 
 



103 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

F
ig

. 
6

4
. 

In
fr

as
tr

u
ct

u
ra

 t
eh

n
ic

ă 
d

in
 l

oc
al

it
at

ea
 R

ed
iu

 -
 p

ro
p

u
n

er
i 



104 

 

Surse de finanţare:  
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – acordă credite pentru 

investiţii în infrastructură (căi de comunicaţie, alimentare cu apă, canalizare, 
deşeuri); 

 POS Transport, Axa prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în 
scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei 
pasagerilor; 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 7 – 
Promovarea unor sisteme de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurii majore → PO Infrastructură Mare, PO Regional). 

 
6.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

 Armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene a avut efecte pozitive 
la nivel naţional, dar punctuale şi lente. Una din principalele oportunităţi pentru 
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare o constituie utilizarea resurselor de energie 
regenerabilă, alternative precum utilizarea biomasei sau introducerea unor panouri 
fotovoltaice reprezentând soluţii de viitor pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei. 
De asemenea, încurajarea la nivel naţional a producătorilor de energie regenerabilă prin 
conferirea unor certificate verzi poate favoriza sau inhiba iniţiativele de utilizare a acestor 
surse de energie alternative. Pe de altă parte, conform principiului „poluatorul plăteşte”, 
măsurile de dezvoltare legate de gestionarea deşeurilor, a alimentării cu apă şi a reţelei de 
canalizare elimină efectele negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei şi respectă 
normativele în vigoare (Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, Planul Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor, Planul Naţional de Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2007-2030 etc.). 
 

Tabelul 14. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind echiparea tehnico-edilitară a zonei 
 

Măsuri 
Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

6.2.1.Promovarea 
utilizării 
energiei 
regenerabile 

Desfăşurarea unor activităţi agricole ce au ca scop producerea de 
biocombustibili şi energie regenerabilă 

 

Modernizarea iluminatului stradal în 
ambele localităţi 

Asigurarea unui iluminat public stradal 
cu ajutorul energiei solare prin panouri 
fotovoltaice, acţiune ce presupune 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
privind posibilitatea alimentării prin 
amplasarea unei centrale eoliene şi 
panouri fotovoltaice 

Încălzirea gospodăriilor, instituţiilor publice şi a unităţilor de alimentaţie publică prin 
utilizarea unor surse de energie regenerabilă 

Utilizarea biomasei pentru producerea de energie regenerabilă – apariţia şi 
dezvoltarea unor centrale electrice de cogenerare pe bază de biomasă 

Încurajarea investiţiilor private de către autorităţile locale şi regionale în vederea 
asigurării de capital pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabile locale 

6.2.2. 
Gestionarea 
optimă a 
alimentării cu 
apă şi 
modernizarea 
reţelei de 
canalizare 

Construirea de noi captări de apă de suprafaţă şi subterană   

Staţii de tratare a apei pentru producerea de 
apă potabilă 

 

Branşarea gospodăriilor la reţeaua de alimentare cu apă (în Rediu) şi 
canalizare 

 

Crearea unor perdele de protecţie de-a lungul cursurilor de apă 

Introducerea reţelei de canalizare în cele Extinderea reţelei de apă şi canalizare 
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două localităţi, a creării unor staţii de 
epurare a apelor uzate 

spre viitoarele ferme ecologice sau 
unităţi turistice 

6.2.3.Gestionarea 
eficientă a 
deşeurilor şi 
utilizarea lor 
raţională 

Multiplicarea acţiunilor de colectare şi 
reciclare a deşeurilor electrice şi electronice 
până la 65% din bunurile puse în vânzare 

Multiplicarea 
acţiunilor de colectare 
şi reciclare a 
deşeurilor electrice şi 
electronice până la 
80% din bunurile 
puse în vânzare 

Exportarea 
bunurilor 
rezultate în 
urma reciclării 

Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi 
agricole, creşterea numărului de containere 
şi a frecvenţei de colectare a acestora de 
către operatorul de salubritate 

Reutilizarea deşeurilor prin reciclare 
sau orice altă formă în urma căreia se 
pot obţine materii prime secundare şi 
comercializarea acestora ca bunuri 

Conştientizarea populaţiei privind 
depozitarea organizată a deşeurilor, 
promovarea unor acţiuni de tip „Ziua 
porţilor deschise” sau a unor acţiuni de tip 
punitiv de tipul „Pay as you throw”, mai 
ales pentru operatorii economici 

Dezvoltarea unor centre de gestionare a 
deşeurilor pe mai multe categorii de 
materiale, respectiv a unor locaţii unde 
pot fi duse periodic obiectele 
funcţionale dar neutilizate (la ora 
actuală funcţionale, la scară mică, în 
municipiul Cluj-Napoca în vederea 
deservirii persoanelor cu o stare 
materială precară) 

Amenajarea spaţiilor de depozitare prin 
utilizarea unor practici de împrejmuire, prin 
semnalizare vizibilă şi prin conferirea unui 
design plăcut spaţiului destinat colectării 
deşeurilor 

Construirea unei rampe ecologice în 
Aiton 

6.2.4.Dezvoltarea 
infrastructurii 
de bandă largă 
în vederea 
asigurării 
accesului la 
informaţie şi a 
eliminării 
decalajului 
tehnologic 

Conectarea instituţiilor publice şi creşterea 
accesibilităţii publicului 

Dezvoltarea de HotSpot-uri în 
biblioteci şi locuri publice 

Achiziţionarea unor terminale la nivel 
local, cu precădere la nivelul instituţiilor 
publice (PC-uri, laptopuri, telefoane) 

 

Creşterea numărului de conexiuni 
broadband în rândul populaţiei până la 50% 

Creşterea numărului 
de conexiuni 
broadband în rândul 
populaţiei până la 
80% 

 

Creşterea gradului de penetrare a conexiunilor de bandă largă în 
rândul IMM-urilor 

 

Promovarea ofertei de servicii electronice ca urmare a dezvoltării conexiunilor 
broadband 

6.2.5.Dezvoltarea 
managementului 
situaţiilor de 
urgenţă 

Crearea şi asigurarea continuităţii unui centru de monitorizare şi prevenire a 

fenomenelor de risc existente (cu precădere pentru alunecări de teren) 

Asigurarea utilajului de deszăpezire şi a materialului antiderapant pe perioada iernii 

Achiziţionarea unor vehicule de stingere incendii şi dotarea 
autospecialelor cu alte echipamente de salvare 

 

Amenajarea podeţelor şi dimensionarea corectă a acestora în vederea 
evitării situaţiilor de revărsare a apelor  

 

Asigurarea locuinţelor în cazul producerii 
unor fenomene de risc 

 

Asigurarea permanentă a populaţiei, investitorilor sau turiştilor 
privind fenomenele de risc existente prin distribuirea unor materiale 
privind măsurile necesar a fi luate în cazul unor situaţii de urgenţă 

 

Crearea, în centrul de comună, a unui Centru pentru Situaţii de 
urgenţă 
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Rezultate:  

 asigurarea independenţei energetice şi reducerea costurilor prin utilizarea 
unor surse de energie regenerabilă (solară, bioenergie); 

 identificarea unor soluţii de reciclare sau chiar de identificare a unor 
tehnologii de realizare a unor produse din materialele reciclate şi 
comercializarea lor atrage după sine o presiune umană mai scăzută asupra 
mediului înconjurător sau reutilizarea resurselor deja existente; 

 dezvoltarea serviciilor de telecomunicaţii oferă posibilitatea realizării 
activităţilor cotidiene într-o altă formă şi deschiderea unei noi pieţe de muncă, 
independenţa utilizatorului faţă de un spaţiu dat, apariţia unor noi aplicaţii 
specifice economiei bazată pe cunoaştere, facilitarea interrelaţiilor între agenţi 
economici, investitori şi comunitate locală, promovarea unor produse şi 
creşterea atractivităţii zonei; 

 prevenirea sau monitorizarea fenomenelor de risc şi conştientizarea populaţiei 
asupra fenomenelor de risc ce pot apărea devin elemente de bază ale 
comunicării în situaţii de urgenţă, şi implicit a eficienţei activităţilor de 
intervenţie în caz de urgenţă. 

 
Surse de finanţare: 
 Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 1- 

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată; Axa prioritară 2 – 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric - proiecte de extindere şi reabilitare a reţelelor de 
apă şi canalizare şi gestionarea deşeurilor; 

 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – acordă credite pentru 
investiţii în infrastructură (căi de comunicaţie, alimentare cu apă, canalizare, 
deşeuri); 

 Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale – în vederea dotării unor baze operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă;  

 Programul de finanţare RoSEFF, dezvoltat de UE şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) – sprijină IMM-urile pentru a investi în 
eficiență energetică şi energie regenerabilă; 

 Programul „Casa Verde – persoane fizice”, destinat instalării sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire; 

 Instrumentul de asistenţă tehnică pentru eficienţă energetică - ELENA (European 
Local ENergy Assistance), finanţat de Banca Europeană de Investiţii în scopul 
sprijinirii investiţiilor pentru sisteme de energie regenerabilă la nivelul 
clădirilor; 

 Programul pentru Competitivitate şi Inovare – Sprijin pentru folosirea noilor 
tehnologii de informare  şi comunicare (TIC) în vederea încurajării serviciilor TIC; 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 2 – 
Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor → PO Competitivitate). 
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 9.2.6. Activităţile economice 
 

OBIECTIV SECTORIAL 7. Dezvoltarea activităţilor economice în vederea 
creşterii nivelului de trai şi a transformării comunei într-o zonă efervescentă economic 
 

7.1. Consolidarea activităţilor economice prin dezvoltarea unui mediu 
investiţional şi antreprenorial 

Zonă preponderent agricolă, cu un potenţial industrial inexistent şi cu unul 
turistic slab valorificat, comuna Aiton poate deveni o zonă cu o mare productivitate 
agricolă, cu coagularea unor ramuri ale industriei uşoare şi cu o piaţă turistică extrem de 
atractivă odată cu valorificarea patrimoniului arheologic. Factorii cheie ai acestei 
perspective sunt investitorii atraşi, oferta investiţională propusă, strategia de marketing 
aplicată, crearea unor branduri, specializarea şi personalizarea serviciilor oferite. 

 
Tabelul 15. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind mediul investiţional 

 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

7.1.1.Încurajarea 
investiţiilor şi 
atragerea de noi 
investitori  

Elaborarea/actualizarea planurilor de amenajare existente (PUG, PUZ, RLU etc.) 
pentru a facilita celor interesaţi de deschiderea unor afaceri în zonă accesul la 
informaţii privind disponibilitatea terenurilor,amplasare, expansiune 

Crearea unor taxe locale stimulative pentru investitori  

Realizarea de către primărie a unei oferte de atragere a investitorilor 
privaţi 

 

Investiţii pentru zonele destinate deschiderii unor noi afaceri 
(infrastructură, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz etc.) 

 

Atragerea de investitori cu activităţi în turism prin oferirea unor 
terenuri disponibile noilor afaceri  

 

Acordarea de subvenţii fermierilor în vederea deschiderii unei afaceri şi racordarea 
fermelor de subzistenţă la un etalon standard  pentru a nu risca transformarea lor în 
ferme mari 

Încurajarea înregistrării mărcilor locale 

Încurajarea afirmării unor afaceri de producere de combustibili organici (dată fiind 
existenţa sau propunerea apariţiei unor ferme de vaci) 

Controlul liberalizării terenurilor agricole către persoane fizice străine în vederea 
evitării achiziţionării lor şi revânzării lor prin schimbarea destinaţiei actuale 

Dezvoltarea unor proiecte integrate cu localităţile învecinate prin intermediul 
asociaţiilor intercomunitare la care Aiton-ul este afiliat 

7.1.2.Dezvoltarea 
serviciilor pentru 
creşterea 
nivelului de trai 
al populaţiei dar 
şi pentru a 
deservi nevoile 
turiştilor 

Sprijinirea relansării meşteşugurilor tradiţionale (cojocărit, cioplit, 
ţesut etc.) prin crearea unor micro-ateliere de producţie artizanală 

 

Înfiinţarea unor servicii cu un standard ridicat de 
calitate (coafor, reparaţii încălţăminte şi 
electrocasnice etc.) 

 

Apariţia unor microîntreprinderi în cele două localităţi   

Introducerea unor servicii financiare (ATM, bancomat), de consultanţă, asigurări şi 
continua adaptare a acestora la cerinţele locale 

 
Rezultate: 

 cel mai mare câştig al dezvoltării unui mediu investiţional din care descind şi 
celelalte avantaje antreprenoriale îl reprezintă creşterea nivelului de trai al 
populaţiei, dezvoltarea serviciilor şi unităţilor de comerţ etc. 
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Surse de finanţare: 
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – acordă credite pentru 

investiţii în dezvoltarea unui mediu economic productiv (agrobusiness, 
prelucrare produse agricole etc.); 

 Iniţiativa Jeremie (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici şi mijlocii) – pentru finanţarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM-uri) prin participare la capital, împrumuturi sau garanţii; credit 
finanţat de UniCredit Ţiriac Bank; 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare amintim investiţiile destinate mediului privat, 
finanţarea sectorului energetic (schemă de finanţare energetică pentru IMM-
uri), start-up-uri inovative. 

 
7.2. Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin încurajarea inovării şi 

a unor noi tehnici de exploatare şi prelucrare agricolă 
Cu un profil predominant agricol, comuna Aiton prezintă toate atuurile pentru 

dezvoltarea unei zone competitive din punct de vedere al exploatării terenurilor existente, 
a prelucrării şi producerii de bunuri agricole sau de comercializare a acestora spre piaţa 
internă sau externă. Pe lângă existenţa suprafeţelor de teren cultivate, este necesar a fi 
luate în considerare alternative de utilizare a terenurilor cu erodabilitate ridicată, irigarea 
acestora fiind una din soluţiile eficiente.  

Pierderea a peste jumătate din agricultura României, definită de gospodării 
individuale şi exploataţii agricole mici şi mijlocii, pe fundalul îmbătrânirii populaţiei şi a 
depopulării spaţiului rural, reprezintă un argument consistent pentru pledarea 
constituirii unor forme de asociere. Formele de asociere, menite a asigura funcţionarea 
optimă a unei zone agricole, pot exista doar în contextul susţinerii lor din punct de vedere 
socio-economic şi juridic, respectiv a stabilirii clare a liniilor de finanţare acordate 
agriculturii, a liniilor de acordare a garanţiilor pentru credite şi a societăţilor de asigurare 
împotriva factorilor naturali de risc. 

Încurajarea apariţiei de noi ferme competitive poate aduce cu ea un suflu tânăr, 
iniţiativele de asociere prezentând o receptivitate mai mare în rândul populaţiei mai 
tinere. Însă, datorită limitărilor financiare, preţului terenului, lipsei unei pregătiri 
manageriale a proprietarilor de exploataţii şi mai ales a costurilor ridicate a tehnologiilor 
de producţie sau a lipsei de cerere pe piaţă internă, momentan acest demers întâmpină 
probleme, obiectivele propuse oferind câteva direcţii de urmat în vederea apariţiei unei 
concurenţe agricole competitivă. 

Eroziunea solului în urma unor lucrări mecanizate, tasarea solului prin procesele 
repetitive de trecere a suprafeţelor de teren cu agregatele de maşini modifică proprietăţile 
solului, influenţând calitatea produselor obţinute. Este inevitabilă utilizarea unor lucrări 
mecanizate, însă limitarea utilizării acestora devine una dintre sarcinile obligatoriu de 
urmat ale generaţiilor viitoare. 

 
Tabelul 16. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind competitivitatea exploataţiilor agricole 

 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen 
lung 

(2030-2050) 

7.2.1.Încurajarea 
apariţiei 
formelor de 
asociere agricolă 

Afilierea la GAL-uri prin axa LEADER   

Înfiinţarea fermelor mixte (culturi şi ferme de animale), exploataţii 
agricole pentru culturile de câmp, ferme apicole sau horticole, ferme de 
melci, struţi 
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Încurajarea apariţiei unor exploataţii agricole familiale prin accesarea 
unor fonduri europene 

 

Crearea unui Centru de Consultanţă agricolă care să ofere publicului 
interesat informaţii utile privind fondurile europene existente, 
posibilitatea obţinerii unor credite, recomandări privind întocmirea 
dosarelor de aplicaţie şi asistenţă pe parcursul derulării unui proiect 

 

Integrarea producătorilor locali în cadrul unor asociaţii de profil de la nivel judeţean 
sau regional 

Stoparea fărâmiţării proprietăţilor prin vânzare sau pe cale de 
succesiune şi introducerea unei suprafeţe minime pentru exploataţiile 
agricole (minim 5 ha) 

 

7.2.2.Încurajarea 
creşterii 
numărului de 
fermieri şi a 
specializării 
acestora 

Încurajarea utilizării grădinilor familiale, în special în cazul persoanelor 
nou stabilite în spaţiul rural 

 

Participarea şefilor de exploataţii la traininguri, workshopuri sau 
ateliere de specializare în agricultură 

 

Încurajarea tinerilor care se instalează în mediul rural în vederea 
aplicării pe proiecte de dezvoltare rurală prin acordarea unor subvenţii 
pe hectar în primii cinci ani de la instalare, faţă de alţi beneficiari, 
indiferent de tipul de finanţare europeană aleasă 

 

Participarea la târguri agricole în vederea asigurării unei platforme de comunicare cu 
producători, distribuitori, cu diverşi operatori de transport sau utilaje agricole 
(AGRARIA – cel mai mare târg agricol din Transilvania, AgriPlanta, RomAgroTec, 
Indagra etc.) 

Acordarea unor facilităţi fiscale (de pildă reducerea TVA-ului) asociaţiilor de 
producători 

Acordarea unor prime primilor 25 tineri 
care îşi deschid o afacere în agricultură 

 

7.2.3.Utilizarea 
raţională şi 
sustenabilă a 
tehnicilor 
agricole 

Dezvoltarea mijloacelor de mecanizare, electrificare şi a serviciilor 
destinate exploatării terenurilor sau prelucrării bunurilor produse şi 
limitarea utilizării utilajelor agricole 

 

Stimularea asigurării riscurilor de producţie 
în agricultură în vederea 
diminuării/eliminării potenţialelor pagube 
(condiţii climatice nefavorabile) de până la 
50% 

Stimularea asigurării 
riscurilor de producţie 
în agricultură în 
vederea 
diminuării/eliminării 
potenţialelor pagube de 
până la 80% 

 

Stimularea investiţiilor pentru 
achiziţionarea utilajelor agricole de către 
orice proprietar al unei exploataţii agricole 

 

Încurajarea utilizării îngrăşămintelor naturale  

Extinderea programului Rabla pentru tractoare şi alte utilaje în vederea înnoirii 
parcului agricol 

Stimularea investiţiilor pentru 
achiziţionarea unei infrastructuri 
postrecoltare şi procesare 

 

7.2.4.Dezvoltarea 
unui sistem de 
irigare a 
terenurilor 
agricole 

Realizarea unor studii de sol în vederea 
amplasării unui sistem de irigaţii 

Stabilirea, la nivel naţional, a unor 
tarife diferenţiate pentru captarea şi 
utilizarea apei de irigat (reduse în cazul 
instalaţiilor de picurare şi mult mai 
ridicate în cazul instalaţiilor de 
aspersiune) 

Acordarea unor subvenţii investitorilor pentru achiziţionarea unor instalaţii de 
microirigare 

 Încurajarea utilizării apelor reziduale 
tratate pentru irigarea culturilor 

 
Rezultate: 

 lucrările de mecanizare din agricultură au un impact negativ asupra mediului 
înconjurător (cu precădere asupra solului), indiferent de tipul lor, însă o 
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gestionare judicioasă a soluţiilor tehnice utilizate, a cantităţii de îngrăşăminte 
utilizate poate menţine efectele poluării la un nivel mai scăzut; 

 reducerea gradului de fărâmiţare a exploataţiilor agricole, asocierea acestora, 
încurajarea apariţiei tinerilor fermieri are ca rezultate creşterea competitivităţii 
agricole, utilizarea judicioasă a terenuilor, creşterea numărului de suprafeţe 
de teren cultivate. 

 
Surse de finanţare: 
 Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri privind încurajarea finanţării 

acestora; 
 Garanţiile oferite de Fondul pentru Garantare a Creditului Rural ce 

stimulează accesul producătorilor agricoli privaţi, procesatorilor privaţi de 
produse agricole şi primăriilor comunale la credite şi la alte instrumente de 
finanţare; 

 Programul de microfinanţare rurală, program finanţat de Guvernul României 
prin Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor Publice, Soros Economic 
Development Fund, şi implementat prin Centrul pentru Dezvoltare 
Economică (CDE); 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 3 – 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 
agricol (pentru FEADR) şi a sectorului de pescuit (pentru FEPAM) (→ PO 
Competitivitate). 

 
7.3. Revigorarea sectorului zootehnic 
Desfiinţarea fostelor forme de colectivizare agricolă, inexistenţa unor mijloace de 

producţie noi, reducerea efectivelor de animale, practicarea zootehniei în număr mare în 
cadrul gospodăriilor individuale şi îmbătrânirea forţei de muncă reprezintă constrângeri 
ale sectorului zootehnic, măsuri privind încurajarea apariţiei de ferme, a diversificării 
activităţii lor fiind necesar a fi prevăzute pentru următorii ani.  

 
Tabelul 17. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind revigorarea sectorului zootehnic 
 

Măsuri 
Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

7.3.1.Eficientizarea 
sectorului 
zootehnic  

Înfiinţarea unor ferme zootehnice (bovine pentru lapte, ovine, 
păsări, ferme piscicole, ferme de melci) pe baza tradiţiei 
existente, a valorificării  suprafeţelor mari de păşuni ,dar şi a 
inovării în domeniu 

 

Regenerarea resurselor genetice a animalelor de prăsilă  

Consolidarea bazei tehnico-materiale a exploataţiilor 
individuale 

 

Diversificarea în cadrul exploataţiilor agricole 

Promovarea măsurilor de biosecuritate în cadrul fermelor zootehnice 

Asigurarea apei pe păşune prin crearea unui bazin de 
acumulare în amonte de păşune şi aducerea apei în jgheaburi 
între două tarlale pe sistemul nivelului constant, amenajarea de 
adăposturi la pâraiele cu debite suficiente de apă potabilă sau 
construirea de fântâni cu jgheaburi de adăpat 

 

Dezvoltarea apiculturii prin încurajarea fermierilor de a-şi achiziţiona stupine şi 
familii de albine dar şi a apariţiei unor puncte de vânzare a produselor melifere. 
De menţionat faptul că stupinele nu vor fi amplasate în locurile unde direcţia 
vântului este nordică sau în locurile cu umiditate ridicată, amplasarea optimă a 
acestora fiind pe terenurile orientate spre SE 
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Rezultate: 

 supraîncărcarea terenurilor, în special a păşunilor, duce la degradarea 
acestora, în vreme ce o utilizare scăzută a acestora atrage după sine o slabă 
utilizare a nutreţului verde şi scăderea valorii nutritive; 

 terenul, investit ca resursă, poate aduce profitabilitate, cu condiţia optimizării 
exploatării lui atât în prezent cât şi în viitor. 

 
Surse de finanţare: 
 Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri privind încurajarea finanţării 

acestora; 
 Garanţiile oferite de Fondul pentru Garantare a Creditului Rural ce 

stimulează accesul producătorilor agricoli privaţi, procesatorilor privaţi de 
produse agricole şi primăriilor comunale la credite şi la alte instrumente de 
finanţare; 

 Programul de microfinanţare rurală, program finanţat de Guvernul României 
prin Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor Publice, Soros Economic 
Development Fund, şi implementat prin Centrul pentru Dezvoltare 
Economică (CDE); 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 3 – 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 
agricol (pentru FEADR) şi a sectorului de pescuit (pentru FEPAM) (→ PO 
Competitivitate). 

 
7.4. Dezvoltarea unei agriculturi durabile prin încurajarea culturilor agricole 

tradiţionale şi recursul echilibrat la culturi alternative 
Supunându-se prerogativelor stipulate la nivelul Uniunii Europene de Politica 

Agricolă Comună, dezvoltarea rurală are nevoie de susţinere financiară puternică, aspect 
prevăzut şi în noua etapă de programare a accesării fondurilor europene. 

Confruntându-se cu o scădere a suprafeţelor cultivate cu pomi fructiferi, cu 
regenerarea redusă a acestora, dar şi cu o îmbătrânire a pomilor fructiferi existenţi, cu 
mijloace de recoltare învechite, dispariţia interesului investitorilor pentru acest subsector 
agricol, pomicultura tradiţională poate şi trebuie să fie revitalizată prin încurajarea 
înfiinţării unor noi suprafeţe cu pomi fructiferi. 

Pentru terenurile necultivate, fie situate pe marginea drumurilor, pe soluri mai 
puţin fertile, o alternativă viabilă ar fi acoperirea terenurilor cu culturi energetice, 
respectiv Salix energetica. Printre avantajele utilizării acesteia, amintim: puterea calorică 
ridicată (5,4 kWh) – faţă de lemn, a cărui putere calorică are valori de 4,2 kWh –, preţul 
mult mai scăzut, regenerarea anuală a acesteia, modul de producere relativ mai simplu, 
sursa pentru obţinerea de biomasă, respectiv de producere a energiei electrice. 

 
Tabelul 18. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind dezvoltarea unei agriculturi durabile 

  

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

7.4.1.Revitalizarea 
pomiculturii în 
vederea 
transformării 
acesteia într-un 
bazin pomicol 
redutabil 

Realizarea unui inventar al soiurilor 
autohtone de pomi fructiferi (măr, prun, 
păr, cireş), achiziţionarea de noi soiuri  

 

Încurajarea fermierilor pentru accesarea 
unor fonduri de finanţare europeană pe 
măsura de reconversie în pomicultură şi 
crearea de noi plantaţii pomicole 

Creşterea suprafeţelor de plantaţie 
tânără şi modernizarea fermelor 
pomicole 
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Crearea unei pepiniere pentru soiurile 
autohtone de pomi fructiferi 

Crearea şi menţinerea unor loturi 
demonstrative pentru pomi fructiferi 

Crearea unei suprafeţe minime de cultivare cu pomi fructiferi 
(minim 5 ha teren) în vederea încurajării formelor de asociere şi a 
asigurării unei productivităţi mai ridicate 

Înfiinţarea 
unei staţiuni 
de cercetare 
cu profil 
pomicol 

Crearea şi modernizarea drumurilor de acces către livezi şi suplimentarea cu linii  
de curent electric 

Cursuri de formare în tehnici 
tradiţionale de altoire pentru săteni 

Identificarea de noi tehnici pentru 
întreţinerea livezilor, crearea de noi 
soiuri şi adaptarea acestora la specificul 
zonei 

Organizarea de workshop-uri pentru 
elevi pentru a asista la plantarea şi 
întreţinerea acestora 

Crearea unei mini-livezi a şcolii în 
vederea păstrării specificului tradiţional 
al zonei 

Organizarea „Balului Mărului” ca modalitate de promovare a 
rezultatelor de peste an în sectorul pomicol 

 

Achiziţionarea şi modernizarea mijloacelor de întreţinere a pomilor fructiferi 

Înfiinţarea unor centre de prelucrare a fructelor  

7.4.2. Încurajarea 
şi menţinerea 
culturilor 
tradiţionale 

Utilizarea unor soiuri omologate de mare performanţă  

Dezvoltarea legumiculturii şi floriculturii şi promovarea cultivării 
acestora în cadrul unor sere sau solarii 

 

Revitalizarea viilor, prin introducerea unor suprafeţe cu viţă de vie (zona 
beneficiază de un număr crescut de versanţi însoriţi) 

Dezvoltarea silozurilor de cereale şi a unor unităţi de depozitare performante (la 
început prin mărirea capacităţilor existente) 

În vederea diminuării efectelor unor patogeni asupra plantelor cultivate, se 
recomandă evitarea culturii de păioase pe aceleaşi sole şi încurajarea rotaţiei 
culturilor 

Promovarea culturii intensive a ciupercilor  

Încurajarea exploatării plantelor medicinale şi aromatice în vederea 
valorificării terenurilor afectate de eroziune 

 

Utilizarea unor practici organice pentru dezvoltarea sectorului 
vegetal 

 

Asigurarea valorificării seminţei produse prin contracte ferme  

Înfiinţarea unor unităţi de preluare a producţiei de consum de la producătorii 
individuali 

7.4.3.Dezvoltarea 
unor culturi 
agricole 
alternative 

Cultivarea unor suprafeţe de teren cu rapiţă, având drept scop 
producerea de combustibili 

 

Afirmarea unor culturi energetice, pe terenurile erodate, respectiv 
pe solurile brune luvice tipice, gleice şi vertisoluri 

 

Dezvoltarea unor suprafeţe cultivate cu salcâm pe terenurile 
necultivate 

 

Apariţia unor suprafeţe cultivate cu cătină şi specializarea acestora 
(ameliorare, pepinieră, producţie de fructe, procesare fructe – 
pentru sucuri, ulei, siropuri), cu piaţă mare de desfacere în 
Germania 

 

7.4.4.Consolidarea 
culturilor 
tradiţionale prin 
tehnologii noi 

Dezvoltarea agriculturii ecologice prin recursul la tehnologii ce nu afectează 
mediul înconjurător 

Încurajarea cultivării legumelor bio sau 
răsadurilor în solarii şi sere 

Utilizarea tehnologiei hidroponice în 
vederea dezvoltării sectorului vegetal 
(cu precădere legume - roşii) 

Apariţia unor loturi demonstrative pentru varii tipuri de culturi, pe suprafeţe mai 
mari, peste 40-50 ha, prin intermediul cărora fermierii sunt puşi la curent cu ultimele 
noutăţi din sectorul agricol, inovarea constituindu-se în provocarea acestora 

Interzicerea cultivării plantelor modificate genetic  

Încurajarea agriculturii conservative (pentru grâu, porumb, floarea 
soarelui) pentru exploataţiile medii, cu productivitate mai mică dar 
cu beneficii pe teremen lung (reducerea degradării solului, volumul 
de muncă redus al forţei de muncă) 
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Rezultate: 

 rentabilitatea livezilor comparativ cu orice teren agricol cultivat reprezintă 
una din principalele raţiuni ale încurajării pomiculturii tradiţionale, alături de 
scoaterea rapidă  a investiţiilor; 

 încurajarea menţinerii culturilor tradiţionale se transpune prin creşterea 
productivităţii vegetale, multiplicarea numărului de fermieri, controlul 
produselor agricole consumate, în vreme ce culturile noi, alternative (rapiţă, 
cătină, salcie, salcâm, plante medicinale) în pofida costurilor ridicate de 
investiţie sunt mult mai rentabile decât culturile tradiţionale;  

 recursul la utilizarea tehnologiei hidroponice pentru cultura de masă poate 
avea atât efecte pozitive (cultivarea plantelor în condiţii vitrege, controlul mai 
eficient al nutriţiei plantelor, scurtarea duratei de creştere pentru plante, 
utilizarea resursei acvatice şi economisirea de spaţiu, absenţa erbicidelor) dar 
şi negative (poluarea mediului dacă se utilizează vată minerală sau dacă 
funcţionează în sistem run-to waste). 
 

Surse de finanţare: 
 Creditul Rădăcini, de la Banca Comercială Carpatica – pentru achiziţionarea 

terenurilor agricole; 
 Programul de microfinanţare rurală, program finanţat de Guvernul României 

prin Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor Publice, Soros Economic 
Development Fund, şi implementat prin Centrul pentru Dezvoltare 
Economică (CDE); 

 Axa LEADER – pentru revitalizarea sectorului pomicol. 
 
7.5. Afirmarea industriei alimentare prin extinderea pieţei de desfacere 
Regăsită la masa trativelor pentru noua Politică Agricolă Comună 2014-2020, 

agricultura ecologică va primi finanţare mai mare în toate statele membre, fiind încurajate 
lucrări precum utilizarea unor practici agricole environmentale sau obţinerea unor 
produse mult mai sănătoase şi certificarea lor. Propunerile de dezvoltare privind 
industria alimentară aitoneană nu pot face abstracţie de acest trend, nu puţine fiind 
avantajele pentru comunitatea locală. 

 
Tabelul 19. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind afirmarea industriei alimentare 

 

Măsuri 
Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

7.5.1.Revigorarea 
industriei 
alimentare 

Apariţia unor unităţi de producţie pentru brânzeturi  

Apariţia de centre de colectare a laptelui   

Crearea unor unităţi de abatorizare animale în vederea creării unor 
produse ce pot fi comercializate în cadrul fermelor sau viitoarelor 
structuri turistice  

 

Încurajarea colaborării producătorilor cu unităţile de retail în vederea 
promovării produselor obţinute 

 

7.5.2.Dezvoltarea 
pieţei de 
desfacere şi 
comercializare a 
produselor 
alimentare  

Valorificarea consumului local al produselor prin intermediul 
magazinelor de producţie aflate pe plan local, în localităţile învecinate 
sau în municipiile Cluj-Napoca şi Turda 

 

Crearea unor standuri automate de 
distribuţie a laptelui în municipiile 
învecinate 

 

Facilitarea achiziţionării produselor prin utilizarea comerţului electronic 

 
 

Conversia fermelor mici, de subzistenţă, în 
ferme bio 

Transformarea zonei într-un areal cu o 
productivitate ridicată  
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7.5.3.Încurajarea 
agriculturii de 
nişă şi a 
produselor 
derivate 

Apariţia de exploataţii vegetale şi animale  bio şi stimularea 
fermierilor pentru dezvoltarea şi specializarea acestora 

 

Obţinerea de certificat ecologic pentru produsele locale rezultate (suc, gem, ceaiuri, 
brânză, ţuică etc.) 

Obţinerea  atestării de produs tradiţional 

românesc (lapte şi produse lactate, carne 
şi produse din carne, miere, băuturi 
alcoolice, legume, fructe etc.) pentru 
produsele obţinute din materiile prime 
locale, prelucrate în zona de producţie şi 
în mod tradiţional (până la 20%) 

Obţinerea  atestării de 
produs tradiţional 
românesc  pentru 
produsele obţinute din 
materiile prime locale, 
prelucrate în zona de 
producţie şi în mod 
tradiţional (până la 50%) 

Obţinerea  
atestării de 
produs 
tradiţional 
românesc 
pentru 
produsele 
obţinute din 
materiile 
prime locale 
(până la 80%) 

Înscrierea în Asociaţia Produs de Cluj, al 
cărei scop constă în promovarea 
produselor tradiţionale din mediul rural 

Realizarea unor colaborări cu alte 
asociaţii de promovare a produselor bio 

Realizarea unui concurs de genul „Săptămâna Produselor locale” în 
vederea creării unor reţele de networking între producători şi 
distribuitori 

 

Înscrierea produselor obţinute în 
programul „Fabricat în România” 

Încurajarea reciclării prin transformarea 
resturilor în obiecte de artizanat 

Participarea la târguri locale/regionale cu produsele rezultate 

Armonizarea preţurilor produselor bio cu nivelul de trai al populaţiei şi încurajarea 
valorificării lor pe piaţa internă 

 
Rezultate: 
 beneficiile agriculturii ecologice sunt nenumărate, printre acestea amintim 

folosirea responsabilă a energiei şi a resurselor naturale, menţinerea 
diversităţii biologice, menţinerea echilibrelor ecologice, îmbunătăţirea 
fertilităţii solului sau menţinerea calităţii apei, însă aceasta nu trebuie 
absolutizată. În cazul terenurilor degradate sau al exploataţiilor agricole mici, 
fermele ecologice reprezintă o soluţie de bun augur, în vreme ce pentru altele 
nu este necesar (ferme şi asociaţii agricole mari); 

 comercializarea produselor agricole obţinute şi încurajarea dezvoltării pieţei 
interne reprezintă rezultate imediate ale valorificării sectorului agro-
industrial. 

 
Surse de finanţare: 
 Programul de microfinanţare rurală, program finanţat de Guvernul României 

prin Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor Publice, Soros Economic 
Development Fund, şi implementat prin Centrul pentru Dezvoltare 
Economică (CDE); 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 
printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 3 – 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 
agricol (pentru FEADR). 

 
7.6. Încurajarea afirmării şi dezvoltării unor trasee şi produse turistice 

personalizate 
 Transferul de competenţe şi adaptarea unor modele turistice funcţionale în alte 
regiuni, cu precădere în ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului material, mobilizează 
zona într-o locaţie turistică cu reverberaţii cel puţin naţionale, personalizarea traseelor sau 
produselor turistice propuse particularizând Aiton-ul.    
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Tabelul 20. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind dezvoltarea unor activităţi turistice viabile 
 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

7.6.1.Valorificarea 
moştenirii rurale 

Înfiinţarea unui Muzeu al tradiţiilor care 
să prezinte viaţa şi munca de altădată a 
sătenilor, ocupaţiile lor tradiţionale 

Crearea unei secţii muzeologice sau a 
unor expoziţii cu caracter permanent 
privind perioada romană 

Revigorarea horelor şi şezătorilor locale 

Încurajarea ansamblului „Aitoneana” şi 
participarea la varii concursuri naţionale 
de profil 

Organizarea unor festivaluri etnografice 
locale 

Adoptarea la nivel local a unor măsuri şi reguli restrictive 
arhitecturale pentru conservarea arhitecturii tradiţionale, dar cu 
aplicativitate şi pentru noile construcţii cu front la arterele 
principale 

 

7.6.2.Dezvoltarea 
şi promovarea 
produselor de 
turism tematic   

Amenajarea unui teren de golf (a se vedea Claudiopolis, înfiinţat în Câmpeneşti, 
judeţ Cluj) şi a serviciilor turistice colaterale  

Crearea unui labirint de gard viu, un produs turistic specializat care ar atrage un 
număr important de turişti din Cluj-Napoca sau oameni de afaceri veniţi în Cluj 
(nebeneficiind local de prea multe surse de divertisment) 

Crearea unor ferme agroturistice care să valorifice produsele din gospodăria locală 

Încurajarea apariţiei unor unităţi turistice (agro-turistice) pentru 
potenţialii turişti şi dotarea acestora cu utilităţile necesare 

 

Crearea unor trasee turistice tematice de tipul: 
a). Pe urmele civilizaţiei romane (turism), prin integrarea obiectivelor arheologice, a 
drumului roman, a conacului Sandor (valorificat ca pensiune turistică) şi a bisericii 
reformate; 
b). Drumul Crucii (turism ecleziastic) prin integrarea tuturor celor 12 puncte (cruci), 
includerea capelei şi bisericii reformate din Aiton, integrarea unor troiţe sau unor 
monumente funerare din cimitir; 
c). La pas cu bicicleta – promovarea unor trasee cicloturistice, prin extinderea celor 
existente 
- traseul Cluj-Napoca (Observator)-Feleacu-Sărădiş-Vâlcele-Rediu-Aiton-Ceanu Mic-
Tureni-Mărtineşti-Feleacu-Cluj-Napoca (Observator) 
- traseul Cluj-Napoca (Zorilor)-cmp. Făget-casele Miceşti-Comşeşti-Mărtineşti-Rediu-
Gheorghieni-pd. Tufele Roşii-Sopor-Cluj-Napoca (Iulius Mall) 
- traseul Cluj-Napoca (Observator)-Feleacu-Sărădiş-pd Cioltului-Aiton-sub vf.Cioltul 
Mare-Gheorghieni-Fersecele-dl. Postului-Buna Ziua-Cluj-Napoca (Observator) 
- traseul Cluj-Napoca-Borhanci-Gheorghieni-La Fâneaţă-Aiton-Boju-Pata-v. Zăpodie-
Pata Rât-Someşeni-Cluj-Napoca 

Crearea unui puternic brand turistic legat de perioada romană şi 
descoperirile din acest areal, identificarea unui logo prin utilizarea 
imaginii miliariumului 

 

Crearea unor broşuri, ghiduri turistice, hărţi privind promovarea traseelor turistice 
propuse, calendare, DVD-uri şi distribuirea lor în cadrul municipiilor Turda şi Cluj-
Napoca 

Amplasarea unor panouri de promovare turistică, stimularea 
amenajării traseelor turistice prin marcarea şi semnalizarea acestora 
şi utilizarea unor icon-uri prietenoase în locul regulilor standard 

 

Amplasarea unor staţii/panouri şi montarea, de-a lungul traseelor, 
a unor stâlpi de marcaje, cu pliant încorporat 

 

Încurajarea dezvoltării unor website-uri cu informaţii despre Aiton, 
servicii şi oferta de turism propuse 

 

Dezvoltarea unor poteci tematice ce pot fi investite ca locuri de 
practică pentru elevi şi studenţi cu titulatura: 
a). Povestea drumurilor romane; 
b). Povestea valurilor de pământ din Aiton (formarea şi evoluţia 
alunecărilor de teren) 
c). O zi din viaţa la ţară (prin promovarea activităţilor din cadrul 
unei gospodării rurale) 
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 Crearea unui punct de informare turistică, cu 
informaţii privind amplasarea locaţiilor 
turistice, hărţi  

 Crearea unor tururi virtuale, postate pe 
pagina primăriei sau pe alte website-uri de 
profil turistic , ale civilizaţiei romane, cu 
includerea comunei Aiton şi a descoperirilor 
arheologice romane 

Stabilirea unor relaţii de promovare între Consiliul local Aiton, agenţiile de turism, 
operatori transport, unităţi de alimentare publică 

 
Rezultate: 

 promovarea resurselor patrimoniului material, cărora li se adaugă, într-o 
pondere mai redusă, resurse naturale, atrage o creştere a veniturilor şi 
nivelului de trai al locuitorilor, o dezvoltare socio-economică a comunei, 
valorificarea patrimoniului arheologic şi cultural. 

 
Surse de finanţare: 
 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, 

printre reperele de finanţare propuse amintim Obiectivul tematic 3 – 
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (→ PO 
Competitivitate). 

 

9.2.7. Aspectele socio-culturale 
 
OBIECTIV SECTORIAL 8. Diversificarea serviciilor socio-culturale ale comunei 

Aiton 
 

Tabelul 21. Proiecţia temporală a măsurilor şi acţiunilor strategice privind dezvoltarea serviciilor socio-culturale 

 

Măsuri 

Activităţi 

Termen scurt 
(2014-2020) 

Termen mediu 
(2020-2030) 

Termen lung 
(2030-2050) 

8.1.Crearea, 
modernizarea sau 
amenajarea celor 
două localităţi în 
vederea asigurării 
unui standard 
ridicat de viaţă 

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, dotarea 
acestora cu săli de clasă performante, sală de sport, modernizarea 
instalaţiilor electrice şi de apă potabilă 

 

Modernizarea spaţiilor de joacă din incinta 
unităţilor de învăţământ 

  

Amenajarea unor terenuri de sport  

Încurajarea ansamblului Aitoneana în vederea 
participării la festivaluri de profil din ţară şi 
străinătate 

 

Crearea unui centru de socializare pentru 
populaţia vârstnică 

 

Amenajarea unor spaţii de tip parc în zona centrală a celor două 
localităţi 

 

Dezvoltarea unei biblioteci mobile în cele două localităţi  

Amenajarea instituţiilor de sănătate existente, crearea altora, pe 
tipuri de specializări, şi dezvoltarea serviciilor stomatologice 
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9.3. Surse de finanţare 
 

Pentru a veni în întâmpinarea factorilor de decizie şi a celor interesaţi de 
demararea unor afaceri/proiecte/idei,  găsirea unor surse de finanţare reprezintă un prim 
pas în realizarea acestora. Pentru intervalul imediat următor (2014-2020), cele mai 
importante linii de finanţare se încadrează în noile programe de finanţare, a căror axe 
prioritare sunt în curs de negociere, fie le continuă pe cele deja existente: 

 Perioada de programare 2014-2020 – în cadrul noilor scenarii de programare, au 
fost luate în calcul 11 obiective tematice: (1) consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice şi inovării; (2) îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea 
calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor; (3) îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în cazul 
FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP); (4) sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; (5) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a 
gestionării riscurilor; (6) protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a 
resurselor; (7) promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore; (8) promovarea ocupării 
forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; (9) promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; (10) investiţiile în educaţie, 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; (11) consolidarea capacităţii 
instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

 Programul de microfinanţare rurală, program finanţat de Guvernul României prin 
Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor Publice, Soros Economic Development 
Fund, şi implementat prin Centrul pentru Dezvoltare Economică (CDE); 

 Axa LEADER – pentru revitalizarea sectorului pomicol; 
 Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri privind încurajarea finanţării 

acestora; 
 Erasmus for Young Entrepreneurs – în vederea stimulării competitivităţii 

antreprenoriatului; 
 Garanţiile oferite de Fondul pentru Garantare a Creditului Rural ce stimulează 

accesul producătorilor agricoli privaţi, procesatorilor privaţi de produse 
agricole şi primăriilor comunale la credite şi la alte instrumente de finanţare; 

 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – acordă credite pentru 
investiţii în dezvoltarea unui mediu economic productiv (agrobusiness, 
prelucrare produse agricole etc.); 

 Iniţiativa Jeremie (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici şi mijlocii) – pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri) prin participare la capital, împrumuturi sau garanţii; credit finanţat 
de UniCredit Ţiriac Bank; 

 Programul „Casa Verde – persoane fizice”, destinat instalării sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire; 

 Instrumentul de asistenţă tehnică pentru eficienţă energetică - ELENA (European 
Local ENergy Assistance), finanţat de Banca Europeană de Investiţii în scopul 
sprijinirii investiţiilor pentru sisteme de energie regenerabilă la nivelul 
clădirilor; 

 Programul pentru Competitivitate şi Inovare – Sprijin pentru folosirea noilor 
tehnologii de informare  şi comunicare (TIC) în vederea încurajării serviciilor TIC. 

 



118 

 

9.4. Etapizarea strategiei de dezvoltare locală 
 

Unul dintre neajunsurile majore ale pârghiilor administrative, de la toate palierele 
societăţii noastre actuale, ce le-a creat în timp nenumărate disfuncţii şi prejudicii, este 
lipsa viziunii prospective, a proiecţiei faptelor dincolo de prezent sau momentele imediat 
următoare acestuia. De aici „navigarea în orb”, deruta în momentele cruciale, caracterul 
întâmplător al multora dintre iniţiativele luate. În vreme ce structurile de profil din alte 
ţări ale lumii prefigurează devenirea entităţilor spaţiale pe care le gestionează scrutând 
orizonturile deceniilor ce vor veni, noi ne limităm acţiunile la perioade de scurtă durată, 
adesea de la un an la altul sau, în cel mai bun caz, pe durata unei legislaturi a structurilor 
politice nou alese. Evident, intervale temporale prea scurte pentru a putea realiza ceva de 
durată; cât despre continuitate în astfel de condiţii nu putem aduce vorba. 

Notorie este, în acest context, lipsa unei strategii de dezvoltare economico-socială 
a României, pe care actorii implicaţi într-un atare proces să o urmeze indiferent de 
fireasca alternanţă la conducerea ţării a diverselor forţe politice. Permanentizarea timp de 
aproape un sfert de veac, cât a trecut de la căderea comunismului la sfârşitul anului 1989 
şi până azi, a unei astfel de stări de incertitudine, de ezitări perpetue şi iniţiative luate ad-
hoc, sub impulsul unor imperative de moment, explică locul jalnic pe care-l ocupăm în 
Uniunea Europeană, în ciuda unor extrem de variate şi bogate resurse ale solului şi 
subsolului, precum şi a calităţii factorului uman, recunoscut prin abnegaţia şi creativitatea 
lui. Lipsa unui fir călăuzitor, a unor orientări clare de afirmare economico-socială, a unor 
idealuri care să mobilizeze energiile explică modestia PIB-ului naţional, standardul de 
viaţă redus al majorităţii populaţiei, dar şi debusolarea multora şi uşurinţa desprinderii 
de matricea locului natal a milioane de români, siliţi să-şi câştige existenţa, deseori în 
condiţii umilitoare, pe alte meleaguri.   

Lipsind strategia de dezvoltare a taxonului superior, cel naţional, apar evidente 
dificultăţi în elaborarea planurilor de amenajare şi strategiilor de dezvoltare ale taxonilor 
inferiori, subordonaţi acestuia, precum cel regional, zonal şi, inclusiv, cel comunal. Este cât 
se poate de logic faptul că, în acest caz, dezideratul de rang superior, respectiv strategia 
menţionată, nu poate rezulta din simpla însumare a elementelor definitorii nivelurilor 
inferioare, lipsind  arhitectura de ansamblu a fenomenului, cea care reuneşte în liniile ei, în 
manieră sistemică, structurile subiacente. De aici riscul neconcordanţelor, a supra sau 
subevaluării unor atuuri teritoriale, a imposibilităţii decelării corecte a intercondiţionărilor.  

Iată de ce, pornind de la celula de bază a sistemului teritorial naţional, care 
rămâne, din punct de vedere administrativ, comuna, considerăm absolut necesară 
realizarea, pentru toate entităţile spaţiale, indiferent de rangul lor, a unor strategii de 
dezvoltare  de largă respiraţie, pe termen  lung, cu punctarea, desigur, a etapelor scurte şi 
medii. Aprobându-le şi urmându-le fără abatere, ele vor da coerenţă strădaniei 
comunităţilor umane de a-şi împlini dezideratele, vor conferi siguranţă şi certitudine 
fiecărui promotor al dezvoltării, vor contribui la afirmarea unei economii prospere şi a 
unor relaţii sociale armonioase.  

Astfel, pentru comuna Aiton cele trei etape de dezvoltare preconizate vor fi:  
 etapa scurtă (2014 – 2020); 
 etapa medie (2020 – 2030); 
 etapa lungă (2030 – 2050). 
 

1. Etapa scurtă se suprapune intervalului 2014-2020, interval de program şi la 
nivelul Uniunii Europene, pe ale cărui oportunităţi financiare şi logistice se poate conta 
prin elaborarea şi adjudecarea celor mai variate şi ample proiecte. 

Între principalele  obiective ale acestei etape, realizate plenar în ambele localităţi ce 
compun comuna, se înscriu: 
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 alimentarea cu apă şi gaz metan generalizată pentru toţi locuitorii celor două 
aşezări, racordarea la reţelele de profil a tuturor gospodăriilor fiind o 
necesitate stringentă; 

 edificarea reţelei de canalizare menajeră şi a apelor pluviale în ambele localităţi; 
 amenajarea spaţiului public, cu precădere în reşedinţa comunală, dar şi în 

Rediu, pentru ridicarea standardului de funcţionare şi a esteticii sale;  
 asfaltarea integrală a celor două căi majore de acces spre Aiton şi anume 

sectorul de drum Gheorgheni – Aiton (DJ 103G), în lungime de 4,5 km, ce 
scurtează distanţa spre municipiul Cluj-Napoca cu peste 7 km şi conectează 
localitatea cu centura estică de ocolire a acestuia, Vâlcele – Apahida, respectiv 
DJ 103M, începând de la conexiunea sa cu axa europeană de transport rutier 
E60 în localitatea Vâlcele şi continuând cu segmentul  Ceanu Mare – Rediu – 
Aiton, în lungime de cca 7,5 km; 

 refacerea îmbrăcăminţii asfaltice şi a stabilităţii sectoarelor afectate de 
alunecări ale drumului comunal Tureni – Aiton, suprapus DJ 103G; 

 modernizarea prin asfaltare, trasarea rigolelor şi edificarea podeţelor şi 
trotuarelor (inclusiv a unei piste de bicicletă adiacentă) a tuturor străzilor 
aferente celor două localităţi; 

 măsuri de optimizare a trendului demografic (alocarea de parcele racordate la 
utilităţi destinate tinerelor familii interesate de fixarea domiciliului în comună, 
construirea de creşe şi grădiniţe, crearea de locuri de muncă pentru tineri prin 
diversificarea activităţilor economice etc.); 

 preocupări asidue pentru atestarea produselor agricole locale; 
 demararea acţiunilor de amenajare complexă a spaţiului rural aferent, de 

protecţie şi estetizare a peisajului; 
 realizarea unor activităţi culturale diversificate, menite a valorifica tradiţiile şi 

obiceiurile locului;  
 dotări cu funcţie socială complexe etc. 

 
2. Etapa medie are durata unui deceniu (2020-2030) şi previzionează continuarea 

afirmării economice şi sociale a comunei, poziţionarea sa în categoria de vârf a 
comunităţilor rurale ale ţării. Împlinirea acestor deziderate va fi atinsă prin optimizarea 
continuă a funcţionării microsistemului rural aferent, prin valorificarea inspirată a 
oportunităţilor poziţiei geografice şi bună guvernanţă.   

 Principalele coordonate ale evoluţiei comunei în această etapă sunt: 
 consolidarea economică a localităţilor prin diversificarea ramurilor productive 

şi adaptarea continuă (rezilienţa) la exigenţele cererii locale şi regionale; 
 fortificarea brandului comunei, de vatră a civilizaţiei romane, şi valorificarea 

sa turistică, dar şi pentru promovarea imaginii acesteia; 
 accentuarea funcţiei rezidenţiale prin crearea de dotări şi servicii reclamate de 

înmulţirea populaţiei cu un astfel de statut;  
 multiplicarea şi modernizarea în continuare a căilor şi mijloacelor de acces, 

pentru creşterea gradului de conectivitate cu aşezările învecinate; 
 adaptarea economică la oportunităţile pieţelor urbane din proximitate. 

 
3. Etapa de lungă durată are ca orizont temporal mijlocul acestui secol, respectiv 

anul 2050, când comuna analizată trebuie să exemplifice revelator imaginea unui 
microsistem spaţial bine articulat în structura şi funcţiile sale, cu o personalitate teritorială 
distinctă şi specificităţi transformate în atuuri ale competitivităţii în raport cu entităţile de 
acelaşi tip învecinate: 
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 Aiton şi Rediu – localităţi suburbane ale municipiului Cluj-Napoca (aflat la 
rândul său într-o dinamică economică, socială şi teritorială certă), dar cu statut 
individualizat; 

 fond locativ modernizat, cu conservarea specificului local şi tradiţiilor 
arhitecturale; 

 infrastructuri tehnice moderne, eficiente; 
 calitatea superioară a vieţii generată de atributele confortului mediului rural, 

cu numeroase valenţe de armonie naturală. 
 

Formularea şi adoptarea unei strategii de dezvoltare locală pe o durată medie şi 
lungă, precum cea de faţă, are drept scop fixarea de ţinte ce trebuie atinse, de ştachete ce 
trebuie depăşite, de direcţii ce trebuie urmate pentru împlinirea dezideratelor economice 
şi sociale formulate de comunitatea umană. Avându-şi motivaţia şi esenţa în nevoile 
etapei actuale de dezvoltare, ea nu trebuie considerată un lucru imuabil ci dimpotrivă, un 
instrument flexibil ce se va adapta şi remodela permanent în funcţie de metamorfoza 
factorilor social-istorici, a paradigmelor societăţii viitoare. Conservând şi amplificând 
ceea ce este fast şi renunţând la efemeridele unui moment sau altul. Privindu-şi cu 
mândrie devenirea istorică prin prisma celor două milenii încifrate pe Miliarum, aitonenii 
ştiu mai bine decât alţii acest adevăr de nezdruncinat. 
 

9.5. Logo-ul şi brandul comunei 
 

Individualizarea şi personalizarea pregantă a unei entităţi teritoriale nu poate fi 
imaginată astăzi fără un logo şi un brand propriu. Extrase din esenţa lucrurilor, a 
specificităţilor şi punctelor tari ale localităţilor şi comunităţilor umane care o compun, cele 
două atribute trebuie să înmagazineze în semnificaţia lor acele aspecte care dau greutate 
şi conferă perenitate, devenind simboluri asumate în primul rând de populaţia locului iar 
apoi de către cei care, direct sau indirect, vin în contact cu sistemul teritorial în cauză. 

Pentru comuna Aiton, elementul cu rezonanţa cea mai amplă, mai de durată, este 
moştenirea sa istorică, materializată în celebra piatră a Miliarului, descoperită pe hotarul 
său şi intrată pentru totdeauna în tratatele de profil ca dovadă arheologică irefutabilă. Ea 
este asociată, desigur, drumului roman ce a străbătut localitatea, amplificându-i astfel 
importanţa şi semnificaţia.  

Brandul reverberaţiei istorice poate fi secondat de cel geografic venit pe filiera 
peisagistică a cunoscutelor glimee de la Aiton (alunecări gigantice de teren de tip 
monticular, răspândite în intravilanul localităţii şi fosilizate ca veritabile coline), dar şi de 
cel derivat din fertilitatea terenurilor agricole sau tradiţiile locului. 

 
LOGO (variante) 

 Aiton – istorie, tradiţie, continuitate; 

 Pe-aici au trecut, învingători, strămoşii; 

 Aiton – pavăza milenară a Miliarului; 

 Armonia unui colţ de veşnicie.  
 

BRAND (propuneri) 

 Vatră a civilizaţiei romane; 

 Bogăţia şi savoarea roadelor pământului; 

 Peisajul mirific al glimeelor; 

 Armonia eternă a satului arhaic. 
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GLOSAR DE TERMENI 
 
 

Arhitectură populară – „[...] domeniu complex al arhitecturii populare al cărui domeniu îl 
constituie locuinţa şi construcţiile anexe [...] construcţia şi concepţia lor avându-şi 
originea în tradiţia poporului respectiv” (Erdeli G., 1999, p. 33) 
 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate 
juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legale de unităţile administrativ-teritoriale 
pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau 
regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001) 
 
Dezvoltare durabilă – „[...] satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite 
dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, anexa nr. 2) 
 
Disfuncţionalităţi – „[...] funcţionalitate defectuoasă, neadecvată, în afara unor parametrii 
(indici, indicatori) a relaţiilor la nivelul şi sub nivelul sistemelor urbane, economice şi sociale, 
instituţionale şi legislative – ele sunt o rezultantă cumulativă a unor serii de probleme la 
nivelul elementelor sistemului” (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)  
 
Etichetă ecologică – un simbol grafic şi/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj, într-o 
broşură sau alt document informativ, care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre 
cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului (O.U.G. nr. 164/2008, 
Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului) 
 
Exod rural – deplasarea definitivă a unei părţi din populaţia rurală către mediul urban 
 
Fond construit – un mediu fizic proiectat, construit şi întreţinut de către oameni, realizat 
în (tehnici şi materiale diferite precum) cărămidă, piatră, metale, materiale plastice și 
sticlă. Fondul construit este diferit de cel natural, chiar şi atunci când este în parte 
antropizat. Timp de mulţi ani cele două noţiuni au fost interpretate ca antitetice. Cu toate 
acestea, toate mediile construite sunt în mod necesar conectate cu mediul natural mai 
larg, câteodată în mod complementar, câteodată în mod contradictoriu. (Rogers A., 
Castree N., Kitchin R., 2013, p. 43) 
 
Fonduri structurale – instrumente financiare oferite de Uniunea Europeană în vederea 
eliminării disparităţilor socio-economice şi, implicit, a realizării coeziunii socio-economice 
(Hotărâre nr. 497 din 01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea  instrumentelor structurale, art. 2 (1)) 
 
Infrastructură – ansamblul sistemelor, reţelelor tehnice şi instalaţiilor aferente acestora, 
prezente la suprafeţe solului, a apelor sau în subteran, care asigură accesul, transportul şi 
transmiterea între diferite puncte ale elementelor componente care intervin în derularea 
activităţilor social-economice. Include: sistemul căilor de comunicaţii, sistemul energetic, 
sistemul de telecomunicaţii, sistemele de alimentare cu apă, energie termică etc. (Erdeli, G., 
1999, p. 167) 
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Politici de dezvoltare – „[...] mijloacele politico-administrative, organizatorice şi 
financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, anexa nr. 2) 
 
Regiuni polarizate – „[...] entitățile teritoriale ale căror vectori converg spre unul sau mai 
multe puncte de gravitaţie, aflate la rândul lor în relaţii de conexiune (dependenţă, 
influenţă) reciprocă” (Cocean P., 2010, p. 103) 
 
Reţea de canalizare – ansamblul de conducte principale şi secundare, racorduri etc., utilizate 
pentru colectarea şi transportul apelor evacuate de consumatori; unele centre urbane dispun 
de reţele de canalizare separate pe funcţionalităţi: reţea pentru apele uzate de la consumatorii 
casnici şi industriali şi reţea pentru apele pluviale ce preia apele meteorice aferente tramei 
stradale (Mirel şi Giurconiu, 1989; Vintilă, 1995; Mateescu, 1996; Ionescu, 1997; Giurconiu şi colab., 
2002; Savin, 2006) 
 
Reţea de localităţi – „[...] totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, 
zonă funcţională) ale căror existenţă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu 
de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-
administrative etc.)” (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, anexa nr. 2) 
 
Risc – „[...] estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi pagube 
materiale pe o perioadă de referinţă (viitoare) şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de 
dezastru” (H.G. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi 
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii) 
 
Strategie de dezvoltare – ansamblu coerent, ştiinţific argumentat, de obiective şi soluţii, 
generale sau sectoriale, etapizate în intervale temporale, privind dezvoltarea economică şi 
socială a unui teritoriu dat 
 
Zona de influenţă – „[...] teritoriul şi localităţile care înconjoară un centru urban şi care 
sunt influenţate direct de evoluţia oraşului şi de relaţiile de intercondiţionare şi de 
cooperare care se dezvoltă pe linia activităţilor economice, a aprovizionării cu produse 
agroalimentare, a accesului la dotările sociale şi comerciale, a echipării cu elemente de 
infrastructură şi cu amenajări pentru odihnă, recreere şi turism. Dimensiunile zonei de 
influență sunt în relaţie directă cu mărimea şi cu funcţiunile centrului urban polarizator” 
(Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, 
Secţiunea a IV-a. Reţeaua de localităţi) 
 
Zonă metropolitană – „Asociaţie de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de 
parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile administrativ-
teritoriale aflate în zona imediată” (Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată, privind 
administrația publică locală) 
 
Zonă suburbană – zona rezidenţială aflată în exteriorul oraşului care se află într-o 
perpetuă extindere (Goodall B., 1987, p. 289) 
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Anexa 1. Dotări socio-culturale 
 
 

Infrastructura de învăţământ 
 

   
 

Fig. 65. Unitatea şcolară din Aiton, 
destinată integral nivelului de 

învățământ primar 

 
Fig. 66. Mijlocul de transport al 

elevilor 
 

 
Fig. 67. Clădirea fostei şcoli din 

Rediu, acum dezafectată 
 

 
Infrastructura de sănătate şi cea culturală 
 

    
 

Fig. 68. Fostul punct 
farmaceutic (Aiton) 

 

 
Fig. 69. Cabinet de 
medicină veterinară 

(Aiton) 

 
Fig. 70. Căminul cultural (Rediu) 

 

 
Fig. 71. Căminul 
cultural (Aiton) 

 

 
Edificiile religioase 
 

   
  

 
Fig. 72. Biserica ortodoxă 

(Aiton) 

 
Fig. 73. Biserica 

catolică, 
construită pe 
locul fostei 

biserici de lemn 
ortodoxe (Aiton) 

 
Fig. 74. Biserica 

reformată 
(Aiton) 

 
Fig. 75. Biserica ortodoxă 

(Rediu) 

 
Fig. 76. Biserica reformată 

(Rediu) 
 

 
Spaţiul public 
 

    
 

Fig. 77. Monumentul 
Eroilor 

 

 
Fig. 78. Amenajarea de tip 

parc, pe o parcelă de colț 
Sursa: Google StreetView 

 
Fig. 79. Primăria comunei 

Aiton 
 

 
Fig. 80. Sediul 
poliţiei comunei 

Aiton 
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Anexa 2. Fondul construit tradiţional. Tipologii gospodării 
 
 
După dispoziţia volumelor pe lot 
 

    
 

Fig. 81. Aşezare perimetrală a obiectelor pe parcelă: 
locuința, şura şi acareturile mici delimitează „bătătura”, 

iar în spatele acestora se află terenul productiv 
 sau curtea secundară 

Sursa: Google StreetView  

 
Fig. 82. Aşezare longitudinală simplă a obiectelor pe 

parcelă longitudinală, perpendiculară pe stradă; locuința 
este orientată cu latura scurtă la stradă, iar în continuarea 

acesteia sunt distribuite acareturile  
Sursa: Google StreetView  

       

    
 

Fig. 83. Aşezare longitudinală dublă: principalele obiecte – 
locuința şi şura sunt dispuse paralel şi simetric, fațadele 

scurte ale acestora alcătuind frontul la stradă 
Sursa: Google StreetView  

 
Fig. 84. Aşezare de tip L a obiectelor construite: pe latura 
lungă, paralelă cu strada sunt dispuse şura, bucătăria de 

vară, grupul sanitar şi alte construcții de depozitare 
Sursa: Google StreetView  

 

    
 

Fig. 85. Aşezare de tip L a obiectelor pe parcele 
dezvoltate paralel cu strada; locuința şi şura sunt 

distribuite perpendicular una față de cealaltă; acareturile 
de dimensiuni mai mici sunt distribuite în continuarea 

şurii sau în spatele acesteia 
Sursa: Google StreetView  

 
Fig. 86. Distribuție pe 

parcelă de tip contemporan: 
volumul locuinței foarte 

retras de la frontul străzii, 
poziționat în mijlocul 

parcelei 
Sursa: Google StreetView  

 
Fig. 87. Distribuție pe 

parcelă de tip contemporan: 
înlocuire a distribuției 

tradiționale prin extindere pe 
înălțime a locuinței şi 

extindere a frontului la 
stradă  

 

 
După volumetrie 

 

    
 

Fig. 88. Tip cu un singur 
nucleu compozițional şi 

prispă continuă 
 

 
Fig. 89. Tip cu un singur 
nucleu compozițional şi 

prispă continuă 
 

 
Fig. 90. Tip cu un singur 

nucleu compozițional şi prispă 
parțial izolată, variantă cu 

(Rediu) şi fără geam (Aiton) 
 

 
Fig. 91. Tip cu un singur 
nucleu compozițional şi 

prispă izolată total 
(Aiton) 

Sursa: Google 
StreetView 
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Fig. 92. Tipuri cu două nuclee compoziționale şi cu grade 

diferite de izolare a pridvorului – Aiton 

 
După tipul de acoperiş utilizat 
 

     
 

Fig. 93. Acoperiş de 
şură în două ape cu 
timpan din lemn, cu 

traforuri şi cu 
streaşină – Rediu 

 

 
Fig. 94. Acoperiş în 
două ape cu colțuri 
teşite, cu timpan 

ornamentat şi 
streaşină – Rediu 

 

 
Fig. 95. Acoperiş simplu 

în patru ape, şură 
tradițională (Rediu) 

 

 
Fig. 96. Şură din 

zidărie de piatră şi trei 
pereți de lemn, 

variantă mai veche cu 
lintel din piatră la 

nivelul deschiderilor 
(Rediu) 

 

 
Fig. 97. Şură din 
zidărie de piatră, 

variante de secol XIX, 
cu ancadramente din 
zidărie de cărămidă - 
variantă cu un perete 

(parțial) din lemn 
Sursa: Google 

StreetView 

 


