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1. INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 
Denumirea lucrării:   ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  

ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
COMUNA BBUUCCIIUUMM,,  JUDEŢUL ALBA 

 
 Beneficiar:    COMUNA BBUUCCIIUUMM  
 Proiectant general:   Birou Individual de Arhitectură Mirea Iulian Ilie 
 Data elaborarii:   2013 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII  

1.2.1. Solicitări ale temei – program 

Dezvoltarea durabilă ca şi concept fundamental capabil să satisfacă exigenţele 
contemporane de natură economică, socială, culturală şi ecologică, precum şi pe acelea 
ale unei culturi urbane inexistente până acum în vechile planuri urbanistice, solicită 
elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Bucium, pe o bază de 
analiză a situaţiei existente cu mult mai complexă. O nouă strategie urbanistică care să 
fundamenteze dezvoltarea durabilă a comunei Bucium în perioada 2013 – 2023 este 
cerută şi de contextul dezvoltării armonioase a zonei Munţilor Apuseni. 

Planul Urbanistic General al comunei Bucium se întocmeşte în baza “Planului 
strategic de dezvoltare socio-economică al comunei Bucium, jud. Alba, 2009-2013” pus la 
dispoziţie de către Primăria Bucium. Acesta analizează situaţia existentă inclusiv 
disfuncţionalităţile şi evidenţiază posibile obiective şi repere ale viitorului P.U.G. Pornind 
de la analiza studiului de mai sus, precum şi de la studiile de fundamentare elaborate în 
paralel, şi luând în considerare aspectele critice ale PUG-lui Bucium care au fost sesizate 
în caietul de sarcini (temă de proiectare), s-au conturat reperele obligatorii ale Planului 
Urbanistic General Bucium 2013. Precizăm faptul că, în cadrul etapei de consultare a 
publicului referitoare la intenţia de elaborare a PUG, nu au fost primite comentarii/sugestii 
din partea publicului. 

Prin P.U.G. se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi 
modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu 
se pot face derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul 
Local de Urbanism aferent P.U.G–lui. 

Pentru realizarea acestei lucrări s-a pornit de la analiza modului de realizare a 
prevederilor P.U.G.-ului elaborat şi aprobat în anul 1999, coroborate cu analiza situaţiei 
existente, disfuncţionalităţile identificate şi evoluţia localităţii în intervalul 1999 - 2012. Au 
fost avute în vedere şi dispoziţiile relevante din Planul de amenajare a teritoriului judeţean 
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 188/29.09.2011, precum şi 
dispoziţiile relevante din planurile de amenajare a teritoriului national. 

 Planul urbanistic general are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a 
localităţilor comunei, prin implementarea strategiei de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi 
lung. Se are în vedere întreg teritoriul administrativ al comunei Bucium. De asemenea, s-a 
urmărit stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localităţilor în acord cu potenţialul 
acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor. 
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Principiile care au stat la baza selectării criteriilor de analiză şi de formulare a 
propunerilor, respectând conceptul dezvoltării durabile, au fost următoarele: 
 

 îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfunctionalităţilor, asigurarea 
accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinţe pentru toţi locuitorii; 

 creșterea competitivității economico-sociale a localitații în raport cu dezvoltările 
regionale, respectiv apariția unor proiecte miniere concrete în proximitatea localității, și 
dezvoltarea comunei Bucium în funcţie de noile tipuri de activități socio-economice din 
zonă; 

 crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale 
persoanelor cu handicap; 

 utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea 
controlată a zonelor construite; 

 valorificarea potențialului localităților și a bogățiilor naturale estimate sau identificate; 

 protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 

 asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localitățile; 

 protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale. 

1.2.1. Obiectivele abordate în P.U.G., solicitate prin Tema de proiectare  

Principalele obiective urmărite în cadrul Planului Urbanistic General al comunei 
Bucium şi detaliate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism sunt: 

 Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
dezvoltare urbanistică a localităţilor comunei Bucium; 

 Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiilor urbanistice; 

 Delimitarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 
neomogenităţii geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 

 Evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în 
folosul comunităţii; 

 Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 

 Cresterea competitivitatii socio-economice a comunei Bucium in contextul 
dezvoltarilor economice din imprejurimi; 

 Fundamentarea realizării şi extinderii unor investiţii de utilitate publică; 

 Asigurarea suportului de reglementari pentru eliberarea Certificatelor de 
urbanism şi a Autorizaţiilor de construire; 

 Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 
 
Pornind de la aceste cerinţe s-a urmărit: 

 Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 

 Evoluţia în perspectivă a localităţii; 

 Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

 Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de 
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; 

 Valorificarea resurselor naturale disponibile, estimate sau identificate; 

 Valorificarea potenţialului natural, economic şi uman; 

 Zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie; 

 Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 

 Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 

 Stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

 Stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 
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 Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 
construire; 

 Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

 Stabilirea actiunilor viitoare in vederea reglementarii zonelor protejate şi de 
protecţie a acestora; 

 Evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

 Stabilirea obiectivelor de utilitate publică; 

 Stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi 
realizare a construcţiilor.  

Planul Urbanistic General se doreste a fi un instrument de bază în implementarea 
Planului de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bucium. Dezvoltarea Durabilă trebuie realizată 
în aşa fel încât schimbările să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii (economic, 
social, cultural, arhitectural şi de mediu). 

Abordarea lucrării a fost făcută de o echipă de specialişti în domeniu, care au 
verificat în teren, au actualizat şi completat baza de date existentă, au consultat factorii de 
decizie, persoane din instituţiile interesate şi populaţia. 

Regulamentul Local de Urbanism a fost elaborat pornind de la viziunea comunitară, 
ceea ce comunitatea doreşte să se creeze în comuna Bucium. Viziunea priveşte atât 
aspectele de mediu, cât şi alte probleme pe care comunitatea le consideră importante 
pentru viitorul comunităţii, cum ar fi dezvoltarea economică, învăţământul, serviciile 
guvernamentale, calitatea vieţii etc. 

Se doreşte actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de 
Urbanism în comuna Bucium, pentru o dezvoltare durabilă şi valorificarea resurselor 
naturale, a turismului, a peisajelor naturale şi culturale şi pentru o utilizare mai eficentă a 
terenurilor. Dezvoltarea spaţială a localităţilor comunei se va face cu scopul valorificării 
resurselor naturale, a energiilor neconvenţionale, identificării elementelor de identitate 
locală şi protejarea acestora, delimitarea şi protejarea zonelor sensibile naturale şi 
culturale (monumente istorice şi siturile arheologice). 

În P.U.G. sunt evidenţiate totodata zonele cu potenţial turistic, precum şi măsurile 
necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora.  

P.U.G va stabili soluţiile urbanistice, obiectivele, acţiunile şi măsurile de protecţia 
mediului, dezvoltarea infrastructurii (căi de comunicaţie, alimentarea cu apă, canalizare, 
energia electrică, etc.) pe o perioadă de 5 – 10 ani, având la bază analiza situaţiei 
existente. 

Planul Urbanistic General al Comunei Bucium, ţine cont de propunerile Planului de 
Amenajarea Teritoriului Judeţean Alba, de Planul de Dezvoltare Regional al Regiunii 7 
Centru, şi de Programele Naţionale de Dezvoltare a Mediului Rural, iar prin ceea ce el 
reprezintă, este o verigă în cadrul dezvoltării regionale care promovează conceptul de 
dezvoltare durabilă în zonă. 
 

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
         Consiliul Local al comunei Bucium 
Programul de dezvoltare spaţială al localităţilor comunei Bucium se va face, conform 

temei de proiectare, prin urmărirea “Planului Strategic de Dezvoltare Socio-economică al 
comunei Bucium 2009-2013”. Prin planificare şi soluţii urbanistice se vor identifica atât 
potenţialul economic deosebit cât şi toate valorile arhitecturale, memoriale, etnografice ce 
conduc la reglementări menite să valorifice potenţialul şi valorile comunităţii.  

Prin propunerile P.U.G. s-a urmărit armonizarea organică a mediului construit cu cel 
natural, fără agresarea acestuia din urmă, pus în valoare în spiritul unui urbanism 
ecologic. Atunci când armonizarea componentelor naturale preexistente cu cele 
alemediului nou creat se realizează conştient, având la bază concepţia ecologică, 
rezultatul poate deveni adecvat şi chiar remarcabil, pentru natură şi om.  
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Actualizarea Planului Urbanistic General cuprinde: 

  PIESE SCRISE: 
  VOLUMUL I  - MEMORIUL GENERAL  
  VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

  PIESE DESENATE: 

NR. 
CRT. 

PIESE DESENATE SCARA NR. PL. 

1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 1:25000 1 

2 SITUAŢIA EXISTENTĂ, DISFUNCŢIONALITĂŢI 1: 5000 2.01–2.11 

3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ZONIFICARE 1: 5000 3.01–3.11 

4 
REGLEMENTARI URBANISTICE, UNITATI TERITORIALE 
DE REFERINTA - CARTOGRAME 

1: 5000 4.01–4.11 

5 REGLEMENTĂRI URBANISTICE – CIRCULATII 1: 5000 5 

6 REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ECHIPARE EDILITARA 1: 5000 6.01–6.11 

7 REGLEMENTĂRI URBANISTICE – REGIM JURIDIC 1: 5000 7.01–7.11 

 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

1.3.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborare anterior P.U.G. 

- Planul Urbanistic General al Comunei Bucium anul 1999; 
- Planul Strategic De Dezvoltare Socio–economică al Comunei Bucium, Judeţul Alba 
2009-2013; 
- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea nr. 
188/29.09.2011 a Consiliului Judeţean; 
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional P.A.T.N.; 

- Secţiunea I-a  - Reţele de transport aprobat prin Legea nr. 363/2006; 
- Secţiunea a II-a  - Apa aprobat prin Legea nr. 171/1997; 
- Secţiunea a III-a  - Zone protejate aprobat prin Legea nr. 5/2000; 
- Secţiunea a IV-a  - Reţeaua de localităţi aprobat prin Legea nr. 351/2001; 
- Secţiunea a V-a  - Zone de risc natural aprobat prin Legea nr. 575/2001; 
- Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice aprobat prin Legea nr. 142/2008; 

- Planul de Dezvoltare Regională - Regiunea 7 Centru aprobat prin Hotararea Consiliului 
pentru Dezvoltare Regionala nr. 8/15.04.2008; 
- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 elaborat de M.A.D.R.; 
- Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul Alba; 
- Studiul de delimitare şi inventariere a zonelor protejate din judeţul Alba, elaborate de 
S.C. Proiect Alba S.A., 1991-1992 (actualizat); 
- Strategia industriei miniere pentru perioada 2008 – 2020 elaborata de Ministerul 
Economiei; 
- Strategia Industriei Miniere pentru perioada 2012 – 2035 elaborata de Ministerul 
Economiei; 
- Strategia de dezvoltare a judetului Alba 2007-2013, aprobata prin HCJ Alba nr. 
209/20.12.2007; 
- Strategia de dezvoltare rurala a judetului Alba 2007-2013; 
- Proiect Plan Urbanistic Zonal “Plan Urbanistic Zonal – Zona Industriala Rosia Montana”; 
- Repertoriul Arheologic al judetului Alba (2013), astfel cum este disponibil la data de 
03.2013 la adresa http://ran.cimec.ro/. 
 

http://ran.cimec.ro/
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1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 

Studiile de fundamentare cu caracter analitic întocmite concomitent cu P.U.G. privind 
evoluţia comunei şi caracteristicile sale sunt: 
 Actualizarea suportului topografic al comunei Bucium; 
 Studiul geotehnic cu prezentarea hărţilor de hazard; 
 Studiul de mediu şi de peisaj; 
 Studiul privind circulaţia; 
 Studiul de istorie; 
 Studiul economic; 
 Cercetarea sociologică. 
 

Toate aceste studii de analiză s-au întocmit luand in considerare directiile 
recomandate si informatiile prezentate in Planului Strategic de Dezvoltare a comunei 
Bucium 2009-2013, precum si cele prezentate in celelalte strategii si planuri de 
documentare. 

Fiecare studiu de fundamentare s-a finalizat cu o sinteză, axată în principal pe 
diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de eliminare sau 
diminuare a acestora. Au fost corelate toate propunerile studiilor de fundamentare,  
rezultand o concepţie unitară de dezvoltare a comunei Bucium. 

Studiile de fundamentare cu caracter consultativ ce privesc cerinţele şi opţiunile 
populaţiei de dezvoltarea urbanistică: 

Cercetarea socio-urbanistică efectuată, a condus la cunoaşterea nevoilor şi opţiunilor 
populaţiei care locuiesc în comuna Bucium, modul de percepţie a diferitelor elemente ale 
spaţiului public. Metodele sociologice utilizate au fost interviurile aprofundate, analiza 
harţilor mentale, focus grupurile etc. Rezultatele analizelor sociologice au ajutat la 
definirea propunerilor de funcţiuni necesare pe teritoriul comunei. De asemenea, 
concluziile studiului au contribuit la evaluarea percepţiilor asupra calităţii şi caracteristicilor 
spaţiului public. De asemenea, au fost investigate percepţiile/preferinţele locuitorilor cu 
privire la prosperitatea comunei. 

1.3.3. Date statistice furnizate de Comisia Naţionala de Statistică, surse judeţene şi locale 

 

- Date statistice furnizate de Direcţia Regională de Statistică Alba, rezultatele 
recensămintelor din anii 2002 şi 2011, date statistice ce se urmăresc anual; 

- Date statistice primite de la Primăria comunei Bucium. 

1.3.4. Proiecte de investiţie elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor: 

   
 - Strategia de dezvoltare a judetului Alba 2007-2013, aprobata prin HCJ Alba nr. 
209/20.12.2007; 
   - Strategia de dezvoltare rurala a judetului Alba 2007-2013; 
   - Planul de analiză si acoperire a riscurilor pentru judetul Alba, 2011, elaborate de 
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba; 
   - Planul Strategic de Dezvoltare Socio-economică a comunei Bucium 2009-2013 aprobat 
prin HCL nr. 26 din 30.07.2009; 
  - Proiect Plan Urbanistic Zonal “Plan Urbanistic Zonal – Zona Industriala Rosia Montana”. 
  - Proiectele privind dezvoltarea infrastructurii, a echipării tehnico – edilitare. 
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1.3.5. Suportul topografic al P.U.G. 

Pentru întocmirea pieselor desenate au fost folosite planşe furnizate de O.C.P.I. 
Alba, în coordonate pe suport informatic şi studii topografice puse la dispoziţie de Primăria 
Bucium. 

 

   
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
2.1. EVOLUTIA COMUNEI BUCIUM 
 
2.1.1. Prezentare generală 

 
Comuna Bucium este situată la 46015’36” latitudine nordică şi 23007’13” longitudine 

estică, în partea central – vestică estică a judeţului Alba, în bazinul hidrografic superior al 
râului Abrudel.  

 Comuna Bucium este amplasată în bazinul hidrografic al Arieşului, pe cursul Râului 
Abrudel. 

 Din punct de vedere geografic, comuna Bucium face parte din unitatea 
geomorfologică Munţii Apuseni, zona numită Ţara Abrudului, cotele maxime absolute fiind 
între 950 şi 1350 m. 

 Teritoriul administrativ al comunei Bucium are o suprafaţă de 8467 ha, ceea ce 
reprezintă 1,36% din suprafaţa judeţului Alba. 

Teritoriul administrativ al comunei cuprinde localităţile: Bucium – reşedinţa de 
comună, Angheleşti, Bisericani, Bucium Sat, Cerbu, Ciuculeşti, Coleşeni, Dogăresti, 
Fereşti, Gura Izbitei, Heleşti, Izbicioara, Izbita, Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, 
Petreni, Poiana, Poieni, Stîlnişoara, Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea 
Negrilesii, Valea Poienii, Valea Şesii, Văleni, Vîlcea. (Legea nr. 2/1989, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
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Căile de comunicaţii care străbat comuna Bucium sunt: 
 

 Drumul Naţional DN74 Brad - Abrud - Zlatna - Alba Iulia, traversează teritoriul 
comunei în partea de sud -vest. 
 

 Drumul Judeţean DJ 107I Aiud - Râmeţ - Ponor - Mogoş – Bucium - Bucium Sat, 
traversează teritoriul comunei pe direcţia vest-est. 

 
 Legăturile între satele comunei sunt asigurate de drumuri comunale (din piatră şi 

pământ): 
 

 DC 87: Negrileasa – Poiana Narciselor cu o lungime de 6,80 km; 
 DC 88: Lupuleşti – Poieni – Stîlnişoara cu o lungime de 2,20 km; 
 DC 117: Muntari – Jurcuieşti cu o lungime de 7,75 km; 
 DC 149: DJ 107 I – Valea Abruzel – Bisericani, drum cu o lungime de 6,70 km; 
 DC 150: DJ 107 I – Ciuculeşti, Detunata Goala în lungime de 3,50 km; 
 DC 127: DJ 107 I – Floreşti – 3,0 km; 
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În categoria drumurilor vicinale sunt încadrate drumurile: 

 DV1 –DJ 107 I – sat Vîlcea, L=1,50 km 
 DV2 - sat Valea Şesii – Detunata, L=4,00 km; 
 DV3 - DJ107I – Geamană, L=3,10 km; 
 DV4 - sat Poieni – Vilcoi, L=1km; 
 DV5 - Pârâul Ciurtului – Vilcoi, L= 3 km ; 
 DV6 - sat Bucium – Contu, L= 1,40km ; 
 DV7 - sat Izbita – sat Măgura, L=2,00 km ; 
 DV8 - sat Coleşeni – Olăi, L=1,50 km; 
 DV9 - Bucium sat – sat Dogareşti, L=2,50 km; 
 DV10 - DC149 - Dealul Jurchii, L=1,8 km; 
 DV11 – sat Cerbu – sat Angheleşti, L= 4,00 km; 
 DV12 – din Valea Cerbu – sat Fereşti, L= 4,10 km; 
 DV13 – din DN74 – sat Valea Poienii, L=1,20km; 
 DV14 - Bucium Sat – Gostat, L=1,70 km; 
 DV15 – sat Muntari – sat Bisericani, L= 2,20 km; 
 DV16 – sat Văleni – sat Hilesti, L= 1,60 km; 
 DV17 – sat Izbita – Vâlcoi, L= 5 km; 
 DV18 - sat Valea Cerbu - Valea Bozului, L =5,6 km; 
 DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei, L = 9,3 km; 
 DV20 - sat Izbicioara - Drumul Negrilesei, L= 3,4km; 
 DV21 - Drumul Mogoşului - Poiana Narciselor, L= 2.4 km; 
 DV22 - Pârâul Bisericii – Butura, L = 3,4 km; 
 DV23 - sat Valea Sesii - sat Jurcuiesti, L = 3,2 km; 
 DV24 – sat Valea Abruzel - sat Jurcuiesti, L = 5,10 km; cu ramificatii de acces în 

Valea    Sesii (în DV 2) cu lungime totala de 2,10 km,  L= 7,20 km 
 DV25 – sat Valeni – sat Bisericani, L = 1,9 km; 
 DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura, L = 1,6 km; 
 DV27 – sat Poieni – sat Valea Albă, L = 0,85 km; 
 DV28 - sat Valea Alba - Grâul bun, L = 2,7 km; 
 DV29 - sat Valea Cerbului – Bordei, L = 4,8 km; 
 DV30 - sat Bucium – sat Valea Sesii, L = 1,9 km. 

Drumurile ce fac legătura între localităţi sunt drumuri nemodernizate, impracticabile 
mijloacelor auto si prezinta o stare avansată de degradare. 

 
Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Bucium sunt: 

 în S  - oraşul Zlatna; 

 în SV  - comuna Ciuruleasa; 

 în V  - comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud; 

 în N  - comuna Lupşa; 

 în E  - comuna Mogoş. 
Comuna Bucium cu satele aparţinătoare este aşezată într-un bazin depresional 

drenat de Valea Buciumanilor, zonă muntoasă aparţinând în întregime Munţilor Metaliferi. 
În mare parte, cătunele aparţinătoare sunt străbătute de văi, de la care au primit şi 
numele. Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei 
comunei Bucium au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. 
Dezvoltarea economica a localităţii este facilitata de drumul de acces asfaltat (DJ107I), pe 
care are loc circulaţia mărfurilor şi a persoanelor. 

Datorita faptului ca unitatea administrativă Bucium este situată în zona de munte, 
activitatea economică este legată în principal de creşterea animalelor şi exploatarea 
resurselor minerale şi materiale ale solului şi subsolului, de turismul montan.  
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Dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţinutului buciumanilor a fost şi este 
strâns legată de zonele limitrofe comunei. Se poate spune că există o întrepătrundere şi o 
influenţă permanentă în întreaga zonă. 

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială 

 
Se poate spune că in prezent, economia comunei are un pronunţat caracter agrar, de 

subzistenta. Cadrul natural în care este amplasată comuna Bucium face ca funcţiunile de 
bază ale comunei să fie legate de agricultură, practicata in modul traditional, lipsita de 
beneficiile mecanizarii si tehnologiilor moderne, cea mai marte parte a teritoriului 
administrativ fiind ocupată de suprafeţe agricole (păşuni 1760.45 ha, fâneţe 1147.38 ha, 
arabil 196 ha). Aceasta situatie face ca agricultura sa nu fie un real pilon al dezvoltarii 
durabile a localitatii Bucium. Distribuţia culturilor agricole se face în funcţie de relief şi 
altitudine, zonele mai joase, de luncă şi pantele domoale fiind afectate culturii cartofilor şi a 
plantelor furajere, iar cele mai înalte păşunilor şi fâneţelor pentru creşterea animalelor – 
agricultură pastorală. Creşterea animalelor este practicată pe întreg teritoriul comunei în 
sistem gospodăresc. 

Exista de asemenea un potential semnificativ de exploatare a resurselor naturale, 
lucru certificat atat de istoria comunei cat si de licentele de explorare / exploatare pentru 
resurse minerale care au existat si exista pe teritoriul comunei. 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Directia Generala Gestionare, Evaluare 
si Gestionare Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeana, Compartimentului de 
Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale Alba-Iulia, prin nota de constatare nr. 
49/16.01.2015, mentioneaza urmatoarele perimetre de exploatare pentru zona Bucium: 

- perimetrul temporar de exploatare Bucium Valea Bocsii, permis de exploatare nr. 
17326/2014 – activitati miniere de exploatare a andezitului – S.C. PROSPER APUSENI 
S.R.L.; 

- perimetrul de exploatare Rosia Montana, definit in Licenta nr. 47/1999; 
- perimetrul de exploatare Rosia Poieni, definit in Licenta nr. 660/1999. 
In evidenta A.N.R.M. exista inregistrate rezerve de minereuri de cupru si minereuri 

de cupru cu continut scazut, in perimetrele Bucium Izbita si Bucium Tarnita.  
 Sunt solicitate doua licente de exploatare in perimetrele Rodu-Frasin si Tarnita in 

baza art. 17(1) si art. 18(2) din legea nr. 85/2003, ca urmare a rezultatelor obtinute din 
licenta de explorare nr. 218/1999 – Complex Bucium. 

 

Întregul aspect al localităţilor componente ale comunei Bucium este rural, respectiv 
localitaţi specifice zonei de munte, cu vatra satului adunată. Regimul de înălţime este de 
un nivel, construcţiile majoritatea sunt parter şi P+1, fiind amplasate în cadrul unor parcele 
de formă neregulată şi mărime variabilă. Fondul construit se prezinta intr-o stare relativ 
bună. 

In cele 30 de localităţi, cătune aparţinătoare comunei Bucium, zonele de locuinţe 
sunt constituite din locuinţe individuale, gospodării sau grupuri de gospodării izolate, 
amplasate pe parcele de formă neregulată. În prezent are loc un proces de depopulare 
treptată a localităţilor, drept urmare fondul locativ construit se deteriorează în mod vizibil. 

Localitatea Bucium (reşedinţa de comună) se află la o distanţă de aproximativ 73 km 
de municipiul Alba Iulia - reşedinţa judeţului, cea mai apropiată localitate urbană fiind 
oraşul Abrud, situat la 12 km. Centrul de comună cel mai apropiat este Mogoş şi se află la 
o distanţă de 15 km pe Drumul Judeţean DJ107I. 

Localitatea Bucium (reşedinţa de comună) este o localitate de rangul IV, iar celelalte 
localităţi componente sunt de rangul V, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV - reţeaua de localităţi, astfel 
cum a fost modificată şi completată. 
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2.1.3. Valorile istorice şi culturale  
 

Istoria comunei Bucium poate fi urmărită pe baza documentelor, cu multe secole în 
urmă. Datorită importanţei economice şi evoluţiei social-istorice aceasta comună a apărut 
în documente înaintea altor localităţi străvechi. 

Prezenta umana, in zona Buciumului de astazi 
Din punct de vedere arheologic, dovezile retinute de literature arheologica dateaza 

de la sfarsitul epocii bronzului, fapt atestat de patru inele de bucla din aur, descoperite 
accidental. Zona a fost frecventata si in epoca dacica, de când provine o moneda dacica 
descoperită tot întâmplător, dovezi certe privind exploatarea miniera si locuirea efectiva a 
zonei provenind doar din epoca romana. Această activitate (exploatarea minieră a aurului), 
începând cu epoca romană, este dovedită atât prin dovezi de cultură materială, 
descoperite arheologic, cât si prin informaţiile oferite de documente sau de toponime. 
Astfel în zona minieră de la sud şi sud-est de Bucium, se află importante urme ale 
exploatării aurului, aşezări civile si necropole ale minerilor din epoca romană. 

In preajma şi pe Muntele Corabia sunt vizibile lucrările exploatărilor miniere sub 
formă de mari tranşee, grămezi de minereu insuficient exploatate, urme de locuinţe, un 
rezervor de apă pentru exploatarea aurului, un canal ce conducea apa din vârful dealului 
spre poale, unde se făcea extragerea minereului. 

In minele de aici s-au identificat dovezi de cultură materială romană, morminte de 
incineraţie aparţin minierilor, în majoritate iliri şi dalmati, aduşi de romani pentru 
exploatarea aurului. Tot din perioada romană au fost identificate, în câteva locuri la 
Bucium şi pe Muntele Corabia, fragmente de drum roman. Acest drum, care făcea legătua 
între zona minieră Bucium şi bazinul Bradului, drum de  culme putin utilizat azi, poartă 
denumiri cum ar fi: :în Bucium Cerbu “Calea Bătrână”, sau un alt segment din drumul 
vechi, care trecea de la Abrud la Zlatna, este numit „Calea cea Bătrână”. 

Descoperirea dintre anii 1870-1880 de pe Dealul Negrileasa, la est de Corabia, a 
unui mare tezaur monetar dintre anii 116-167 d.Hr., denotă importanţa economică a zonei 
in plină perioadă de dominaţie romană in Dacia. 

Dupa parasirea Daciei de catre romani, nu sunt prea multe date pentru a reconstitui 
evolutia zonei. Mai multe date provin incepand cu Evul Mediu, dar mai ales incepand cu 
secolul XVI, perioada din care provine si prima atestare documentara a localitatii. 

O primă menţiune documentară ce vizează expres situaţia din Munţii Apuseni 
datează din anul 1201 şi face referire la Terra Obruth, care ajunge în urma unei danii 
regale în stăpânirea banului Yula (Gyula), iar mai târziu în aceea a lui Zubuslaus Secuiul. 

In anul 1271, întreg teritoriul Ţării Abrudului, ţară în care era inclusă şi localitatea 
Bucium alături de alte sate din zonă, este dăruit de Stefan al V-lea, regele Ungariei, 
Episcopiei Romano-Catolice din Alba Iulia. In documentele din 1320 Terra Obruth era un 
district întins de care aparţinea şi zona minieră Zlatna. 
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În acea perioadă, populaţia autohtonă din Munţii Apuseni era grupată în jurul 
localităţilor cu vechi tradiţii miniere ca: Abrud, Zlatna, Baia de Arieş, Baia de Criş, care 
aveau pe teritoriile lor drepturi şi libertăţi miniere comune.În timp ce în restul Transilvaniei 
feudalismul a reuşit să se reorganizeze, să se suprapună peste vechile forme de 
organizare românească, în Munţii Apuseni şi în alte câteva regiuni ale Transilvaniei, unele 
cnezate au reuşit să se menţină în vechea lor organizare. Este vorba de cunoscutele Terra 
Olahales (Ţara Haţegului, Ţara Făgăraşului, Ţara Bârsei, Ţara Abrudului). 

După anii 1650-1651, când din partea muntoasă a domeniilor Alba Iuliei s-au 
organizat domeniile în forma în care au existat până în anul 1848, Abrudul a devenit 
centrul domeniului minier de mijloc, cuprinzând localităţile: Abrud Sat, Bucium, etc. In a 
doua jumătate a anului 1687 în Transilvania au pătruns trupele imperiale. Satele, deşi au 
avut de suferit, nu au fost duse la ruină. Prin Diploma Leopoldină din 4 decembrie 1691 
regiunea este trecută definitiv sub dominaţia habsburgilor. 

Buciumul a fost o comună alcătuită din şase sate aşezate în imediata apropiere a 
zăcămintelor aurifere, atestată documentar în anul 1589, dată de la care se vor face 
frecvente referiri, în documentele medievale, asupra Ţării Abrudului şi a statutului ei în 
cadrul Principatului Transilvaniei. Aceasta va fi şi cauza principală care va consemna pe 
buciumani în mijlocul unor evenimente istorice ale Transilvaniei. 

Prima menţiune scrisă referitoare la satul Bucium datează din martie 1595. Ea 
aparţine lui Sigismund Báthory, care la 22 martie 1595 la Alba Iulia, a asigurat în numele 
său şi a urmaşilor unele privilegii locuitorilor mai multor sate, printre ele fiind menţionat şi 
Buchin. Este interesant de menţionat nominalizarea comunei în documente: 

1595 – BUCHIN; 
1733 – BUTSUMI; 
1750 – BUCSUMI; 
1760-1762 – BUTSUM; 
1854 – BUCSUM, BUCIUM 
Revenind la atestarea documentară din 1595, cu referire la toponimele cunoscute în 

documentele medievale sub forma de Buchin si Bucsum, toponimul are la bază cuvântul 
buciumă cu înţelesul de cioată, butuc rămas după tăierea copacului, sens cunoscut în 
câteva localităţi din zonă. El s-a impus prin extensiune după numele unei zone 
despădurite, care nu mai poate fi precizată şi pastrează amintirea celei mai vechi faze de 
defrişare.1 

Bucium este comună alcătuită din şase sate cu existenţă medievală şi cătunele 
prezente, în total 30 de aşezări, din care 24 au calitate de cătune aparţinătoare comunei. 

Satul Cerbu  
Revenind la toponimice vechi, satul Cerbu, a aparţinut Abrudului ca teren 

agropastoral, respectiv oraşului liber din Evul Mediu şi care după 1491, în vremea lui 
Vladislav al II-lea plătea taxă de un florin pe locuitor, încă din vremea lui Matei Corvin 
conform statutului său mai sus menţionat. 

Satul Izbita Aşezarea s-a constituit în locul de intrare pe firul văii, (Izbicioara) spre 
zonele aurifere ale Vâlcoiului. 

Bucium Sat 
Aşezarea s-a constituit în apropierea zăcămintelor aurifere de pe Abruzel, zona 

Rodu. Este atestat în anul 1589, în traducere maghiară Teokefala (conferenţiar Binder) din 
teoke-trunchi, butuc, bucium + falfa – sat marcând faptul că această zonă nu a intrat în 
structura oraşului Abrud, ca satul limitrof Cerbu. 

Satul Muntari 
Aşezarea s-a constituit pe versantul sudic al masivului dintre Bucium, Corna, Roşia şi 

Lupşa (satul Geamăna) prin permanentizarea unor gospodării pastorale numite Munta. 

                                                           
1
  conferenţiar Homorodean 
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 Are la bază substantivul muntar - persoană care are în grijă vitele trimise la păşune 
la  munte.2 

Satul Poieni 
Aşezarea s-a constituit la poalele muntelui aurifer Corabia, în zona de izvor a văii 

principale, toponim care confirmă un indiciu cum că ar fi fost o zonă cu mai multe poieni 
create pe cale naturală sau prin defrişări. 

Satul Şasa 
Aşezarea este centrul teritoriului administrativ al comunei Bucium. Satul Şasa s-a 

constituit în vecinătatea complexului aurifer Dealul Băilor – Frasinu şi a zăcămintelor din 
masivul Conţu. Este satul cu cea mai întinsă zonă netedă din luncă, la confluenţa a două 
văii, de aceea toponimul, trebuie pus în legătură cu şes, şasă - suprafaţă plană de pământ 
situată într-o depresiune3. 

Trebuie reţinut că, azi, termenul acesta de „neted” este numit în localitate „luncă” 
încât se impune observaţia că toponimul Şasa, trebuie să fie anterior fixării în graiul local a 
celui de „luncă”, de origine slavă. Această afirmaţie este intărită de faptul că peste tot în 
bazinul Abrudelului, ca şi în alte părţi numele unor terenuri similare contin cuvantul „luncă”. 
Şasa s-a mai numit şi satul de peste munte (azi parte componentă a comunei Lupşa) al 
cărui nume a fost schimbat în Geamăna (după muntele din apropiere), pentru a se evita 
confuzia cu satul Bucium4.  

De-a lungul istoriei, locuitorii Buciumului au fost implicaţi în desfăşurarea 
evenimentelor istorice pornind, în principal de la ”Drepturile Ţării Abrudului”. 

Odată cu formarea marilor domenii feudale, s-au adâncit şi contradicţiile dintre 
clasele antagoniste ale societăţii feudale nobilimea şi ţărănimea. 

În cursul secolelor XIII-XVI, s-a extins jurisdicţia nobilimii asupra obştiilor săteşti 
ocupându-le terenurile, iar membrii obştii au ajuns în stare de dependenţă faţă de stăpânul 
de moşie. Ţărănimea liberă îşi reduce mereu rândurile, căzând în dependenţă datorită 
pierderii terenurilor de arătură şi divizarea sesiilor. În secolele XIV-XV se mai află, încă, 
ţărănime liberă pe moşiile episcopale şi capitalului din Alba Iulia, în zonele de munte. 

Documentele vremii amintesc în acest sens, cnezii, juzi şi oamenii liberi cum ar fi: în 
anul 1326, obştea românilor din Fileşti (Feneş), este condusă de cnezi, iar în anul 1365, 
obştea românilor din Zlatna este condusă de cneazul Nicolae fiul lui Cândea. În secolul 
XV-lea sunt pomeniţi, de asemenea, cnezii şi voievozii români conducători de obşti libere 
la Abrud şi la Bucium. În general, ţărănimea liberă şi-a putut păstra drepturile în zonele din 
Munţii Apuseni unde nu a existat pământ de arătură şi obligaţii rezultate din munca 
acestora, astfel ei având obligaţii mai reduse. Minierii plateau urbura în metale preţioase, 
iar ceilalţi taxe şi mai ales daruri în blănuri de animale sălbatice. Locuitorii din Zlatna şi 
Abrud au reuşit să-şi păstreze drepturile de minieri obţinute de la regii Ungariei, în anul 
1317 şi confirmate în anii 1370, 1453, 1557, context în care se înscriu şi minierii 
localităţilor din Bucium aparţinătoare Ţării Abrudului. 

În timpul evenimentelor din ianuarie 1769, când are loc mişcarea condusă de 
Sofronie, autorităţiile locale se plâng că minierii din Abrud s-au ridicat cu furci şi cu topoare 
împotriva gornicilor ( pădurari ) punându-i pe fugă, deoarece au vrut să încaseze, de la ei, 
taxe, ca şi de la iobagii de rând. În acelaşi an minierii din Abrud, din Bucium şi din Cărpiniş 
se plâng că sunt aduşi la disperare, în stare de plâns din pricina restanţelor execuţiilor 
militare şi cheltuielior cu ele. De frica soldaţilor, cei de-ai casei trebuiau să se ascundă prin 
văgăuni, să lupte cu lipsurile şi foamea.5 

 

                                                           
2
  Dicţionarul Limbii Române 

3
  Dicţionarul Limbii Române 

4
  Toma Goronea, coautor P.U.G. Bucium ediţia 1999 

5
  Toma Goronea, coautor P.U.G. Bucium ediţia 1999 
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In timpul răscoalei lui Horea, Cloşca si Crişan, în Munţii Abrudului, atacul ţăranilor 

răsculaţi nu se mai îndreapta numai împotriva nobililor, ci şi împotriva dregătorilor, juzilor si 
gornicilor (pădurarilor). In 5 noiembrie 1784 are loc intrarea răsculaţilor în Campeni. De 
aici Horea pleacă cu o parte a ţăranilor spre Vidra si Râul Mare, iar Cloşca şi Crişan 
pleacă să atace Abrudul, fapt ce are loc în 6 noiembrie, când ţăranii adunaţi din vreo 40-50 
de sate din împrejurimi, intră în oraş, sparg închisorile şi îi eliberează pe cei închişi. In 
tumultul evenimentelor răscoalei se manifestă si o diferenţiere între ţăranii, concretizată 
prin încercarea unor elemente mai înstărite, care speriate de turnura răscoalei, vor să 
pună mâna pe Horea. Astfel în 8 noiembrie 1874, aceştia reuşesc să-l prindă pe 
conducătorul răscoalei la Bucium, dar acesta a fost eliberat de ţăranii răsculaţi. Incidentul 
de la Bucium scoate în evidenţă radicalizarea unei părţi a ţărănimii. 

Ca urmare directa a marii răscoale de la 1784, s-a creat Fondul Pisetal în 1790, la 
Abrud, prin care se urmărea încurajarea mineritului, repararea urgentă a bazinelor de apă, 
a drumurilor miniere, acordarea de credite contribuabilor pentru investiţii în domeniul 
minier. Conducerea fondului a fost preluată de către un comitet format din 20 de membri . 
Demn de semnalat este faptul că gestionarea fondului şi şedinţele de lucru, aşa cum 
reiese din documentele de arhivă, sunt purtate în limba română. 

Fenomenul de îmbogăţire a ţărănimii bogate, care cu ajutorul Juzilor, a trecut o parte 
însemnată din sarcinile publice asupra ţărănimii sărace, agravând, astfel, asuprirea 
acesteia, iobagii minieri sunt primii care ridică cel mai sus steagul luptei. În această stare 
de spirit, la începutul lui octombrie 1819, minierii se răscoală avându-i în frunte pe cei din 
Bucium Poieni, aceştia nemaivrând să recunoască valabilitatea reglementărilor din 1789 
care prevedeau sporirea sarcinilor ţărănimii în vederea promovării mineritului.  

Au hotărât să refuze îndeplinirea prestaţiilor. Exemplul celor din Bucium i-a influenţat 
şi pe cei din Cărpiniş. Această răscoală condusă de buciumani a avut la bază petiţiile 
acestora din anul 1817, când locuitorii din Abrud sat, Bucium şi Cărpiniş au trimis regelui 
două cereri în care se plângeau împotriva prestaţiilor şi dărilor exagerate. Cererile au 
rămas fără rezultat. 

În această perioadă plină de nemulţumiri, în care prezenţa buciumanilor se face 
puternic simţită îşi face apariţia Ecaterina Varga, o femeie din rândurile micii nobilimi 
maghiare. Ecaterina Varga se întâlneşte cu ţăranii minieri ce aşteptau pe la uşile 
autorităţilor schimbarea în bine a situaţiei lor. Minierii îi cer ajutor şi o invită în zona minieră 
înconjurând-o cu încredere şi respect. O numesc - ”doamna noastră”, “doamna munţilor”, 
devenind conducătorul cauzei lor. 

Se remarcă de asemenea participarea buciumanilor şi la evenimentele dintre anii 
1848-1849, când s-a desfăşurat revoluţia română din Transilvania condusă de Avram 
Iancu. In bătălia de la Podul Bolfu, loc aflat în imediata apropiere a drumului ce trece prin 
vecinătatea bisericii din Bucium Cerbu, actualul drum DN74, revoluţionarii români conduşi 
de Avram Iancu au înfrânt trupele lui Hatvany.  

Un alt exemplu de participare a locuitorilor acestor locuri la lupta pentru drepturile 
naţionale l-a prilejuit mişcarea memorandistă dintre anii 1892-1895. 

Este vorba despre conferinţa PNR care s-a desfăşurat la Sibiu în 1892 unde s-a 
hotărât alcătuirea unui Memorandum către împăratul Franz Joseph I, memorandum ce 
cuprindea revendicările românilor din monarhia austro-ungară şi o critică sistematică a 
politicii intolerante a guvernului maghiar. Impăratul a primit o telegramă din partea a o sută 
zece moţi. Delegaţia de trei sute de persoane, care a însoţit conducătorii PNR din iunie 
1892 pentru a prezenta Memorandumul împăratului, a fost puternic sprijinită de moţi. 
Numai din comuna Bucium făceau parte din delegaţie cinci locuitori. 

Procesul politic declanşat în mai 1894 la Cluj împotriva memorandiştilor a avut un 
puternic răsunet. Ataşamentul moţilor faţă de fruntaşii memorandişti s-a manifestat prin 
adeziuni purtand sute de semnături.  
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Intr-o asemenea adeziune, purtând semnătura a o sută optsprezece persoane, locuitorii 
satului Bucium Şasa apreciau Memorandumul ca fiind „cea mai sinceră expresiune a 
voinţei şi dorinţei poporului român”.  

Ei se declarau solidari cu aceştia deoarece cauza pentru care luptau era cauza 
dreptăţii. De remarcat că locuitorii comunei Bucium se aflau sub observaţie, ei fiind 
consideraţi „că dau trâmbul mişcărilor naţionale, politice şi culturale din zonă”. 

Din punct de vedere economic, este important a se sublinia faptul că cele mai multe 
mine, care prin numărul lor demonstreaza prezenţa capitalului străin, se află în Bucium; 
există dovezi că aici au fost concesionate mai multe puncte de exploatare unor firme 
străine, de fapt mine vechi abandonate, ca urmare a imposibilităţii producătorilor individuali 
de a face faţă cheltuielilor sporite pentru exploatarea zăcămintelor în adâncime.  

Menţionăm de asemenea, existenţa de băi (mine) pe teritoriul comunei Bucium ca: 
Baia Domnilor, La Lilieci, Ieruga, Baia Cea de Apă, Baia de la Vârf, Ţâmparul, Hărmănia, 
Pureca, Baia de la Vârtop şi Baia Vălenilor. Alături de aceste consemnări de mine cu 
toponime româneşti, se cunosc şi altele, în care se face simţită prezenţa capitalului străin 
mai ales în a doua jumate a secolului al XIX-lea. 

In memoria zilei de 23 iulie 1892 (11 iulie în stil calendaristic vechi) când a avut loc la 
Sibiu conferinţa PNR din Transilvania şi Ungaria, locuitorii comunei Bucium au ridicat o 
troiţă de piatră, ea aflându-se în faţa Bisericii din Bucium Cerbu. 

Unirea Transilvaniei cu România a avut un ecou puternic în rândul locuitorilor din 
Munţii Apuseni. Conform informaţiilor cuprinse în răspunsurile la circulara Astrei 
nr.1063/1921 de la Abrud ştim că „la adunarea de la Alba Iulia au participat două sute de 
indivizi între care au fost gardiştii de aici.  

Publicul de aici a plecat la Alba Iulia în mai multe grupuri separate, iar gardiştii sub 
conducerea ofiţerilor”. Din aceeaşi sursă aflăm că din comuna Bucium au participat 180-
200 de persoane, „care au fost îndemnate de simţul adevărat românesc”. Toţi au fost 
îmbrăcaţi în costume populare buciumăneşti. 

O întâmplare legată de viaţa minerilor din Bucium, din anul 1886, perioadă când mai 
multe mine erau concesionate unor firme străine, este sursa de inspiraţie pentru „Verşul 
Buciumanilor”- o povestire in versuri (769 versuri) a răzmeriţei minerilor de la mina „Petru 
şi Pavel” (sau „Baia Domnilor”) de pe Muntele Vâlcoi, împotriva oprimării sociale. Balada 
este şi sursa romanului „Şteampuri fără apă” a lui Ovidiu Bârlea. 

Locuitorii Buciumului, prin truda şi contribuţia individuală sau colectivă, determinate 
de conştiinţa spirituală a românilor, au înzestrat bisericile cu numeroase cărţi vechi 
româneşti, şi icoane pe sticlă sau lemn de o certă valoare patrimonială. O parte din 
acestea împodobesc încă interiorul bisericilor din comună, ca veritabile valori de cultură 
spirituală a spaţiului transilvănean. 

Putem aprecia existenţa unui patrimoniu cultural şi etnografic valoros: 
 Biserica cea mai veche din comună este cea din Bucium Sat, cu hramul „Buna 

vestire ”, este ortodoxă şi a fost ridicată la 1680, în altar cu ocazia unei restaurări s-a 
descoperit o pictură veche din anii 1700; 

 Biserica ortodoxă din Bucium Poieni „Înălţarea Domnului”, construită la 1711; 
 Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din satul Izbita, construită în secolul al XVIII - 

lea, al cărui iconostas are o valoare deosebită (este declarată monument istoric, cod LMI 
2010: AB-II-m-B-00239); 

 Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Cerbu; 
 Biserica ortodoxă din satul Muntari; 
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 Obeliscul închinat constructorilor şoselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865) de pe D.N. 74, 
sat Cerbu, din 1865 (cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411).6 

Numeroasele plăci comemorative existente în comună atestă trecerea pe aceste 
meleaguri a unor personalităţi de renume: Ion Agârbiceanu (a slujit ca preot între anii 
1906-1910 şi a scris aici romanul Arhanghelii şi nuvelele Fefeleaga şi Melentea; pe poteca 
ce urcă spre Detunate se află casa Fefelegii, eroina din nuvela cu acelaşi nume; Ion Pop 
Reteganul (mare folclorist, a lucrat ca învăţător între 1881-1884); Ecaterina Varga 
(„Doamna moţilor” a locuit aici între anii 1840-1847, îndemnându-i pe români la luptă 
pentru drepturile lor); Emmanuel de Martonne (mare geograf francez a poposit în localitate 
în anii 1921 şi 1936, în drum spre Detunate); de asemenea mai există o placă 
comemorativă care aminteşte faptul că în anul 1865 au poposit venind de la o şedinţă a 
societăţii Astra, ţinută la Abrud, Avram Iancu, George Bariţiu, Timotei Cipariu, Axente 
Sever, Ilie Măcelaru, care împreună cu localnicii au cântat „Deşteaptă-te române”. 

Din analiza istoriografică de mai sus rezulta limpede ca prezenta umana in 
teritoriul administrativ al comunei Bucium, a fost strans legată de exploatarea 
aurului in diferite perioade istorice, incepand cu perioada romana si pana in 
perioada contemporana. 

                                                           
6
 Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865),cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411, se 

afla amplasat in satul Valea Poienii si nu in satul Cerbu. 
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2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

2.2.1. Caracterizarea geo-morfologică 
 

Din punct de vedere geografic comuna Bucium se află în întregime în Carpaţii 
Occidentali, Munţii Apuseni - Munţii Metaliferi, într-un bazinet depresionar, drenat de Valea 
Buciumanilor şi înconjurat de vârfuri muntoase cuprinse între 950-1350m, (Măgulicea 
955m, Curmătură 1254m, Suligata 1131m, Golianu 1186m, Geamăna 1366m, Vâlcoi 
1348m, Petriceaua 1142m). Acest bazinet depresionar este străpuns de unele înălţimi 
constituite tot din aglomerate vulcanice precum: Frasin 966m, Detunata Goală 1158 m, 
Detunata Flocoasă 1258m, Dealul Conţu 1053m, Dealul Runcul 924m, unele avand un 
pronunţat caracter de martor de eroziune. 

Masivele muntoase de provenienţă vulcanică sunt dispuse pe două aliniamente: NV-
SE (Corabia şi Frasin) şi N-S (Roşia Poieni – Conţu şi Arama) unde se întâlnesc şi 
mineralizaţiile auro argintifere. 

Activitatea vulcanică şi-a pus amprenta asupra dezvoltării unui relief vulcanic 
caracterizat în general prin masivitate, alternanţa înşeuărilor cu vârfuri conice sau martori 
de eroziune, iar în S-E sunt prezente roci calcaroase Părţile mai joase sunt părţi de 
eroziune din ofiolite şi depozite sedimentare. Relieful este fragmentat de văile afluente 
Abrudelului care au imprimat aşezărilor de vale o formă alungită, versanţii povârniţi sunt 
supuşi alunecărilor de teren, ceea ce constituie un factor de risc pentru dezvoltarea 
aşezărilor. 

Configuraţia reliefului imprimă dezvoltarea aşezărilor umane, prin treptele existente: 

 treapta de platou, situată între 800-1000m, care se prezintă sub forma unor interfluvii 
mai largi unde se întâlnesc aşezări risipite (Muntari, Angeleşti, Petreni, Poieni, Bisericani); 

 treapta de luncă, unde aşezările alungite iau forma văilor (Valea Abruzel, Valea 
Poieni, Valea Şesii). 

In cadrul munţilor - Munţii Auriferi - se dezvolta depresiunea Abrudului, un spaţiu 
vălurit ce apare ca un complex de bazinete tectonice şi erosive, între care şi bazinetul 
Bucium racordat cu cel al Abrudului prin valea Buciumanilor. De altfel valea aceasta 
reprezintă axa hidrografică majoră a acestui sector montan. 

Impreună cu afluenţii importanţi (Izbicioara şi Valea Negrilesii de pe stânga şi valea 
Şesii, valea Abruzelului de pe dreapta),afluentul de obârşie valea Cerbului şi alţi afluenţi 
secundari disecă puternic un relief alcatuit din culmi cu aspect netezit ce face parte din 
aşa numita “Platforma a Ţării Moţilor” aflata la 900 – 1000 m şi dominata de o serie de 
vârfuri ce depasesc 1200-1300 m (Varful Vâlcoi în sud 1348 m, Vârful Detunata – 1258 m 
în nord sau Vârful Geamăna – 1366 m în nord-est). 

Cea mai mare parte a satelor se afla situate în lungul văii principale, - a 
Buciumanilor, şiîn lungul afluenţilor mai importanţi.  
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Pericolul inundaţiilor i-a făcut pe oameni să îşi construiască casele pe versanţii 
văilor sau chiar pe culmile muntoase, astfel luand nastere o serie de sate de versant sau 
de culme (Poiana, Helesti, Dogărești, etc.). Dar pe versanţi oamenii au de înfruntat alte 
pericole cum ar fi cel al alunecarilor de teren.  

          
Geologia regiunii 
Din punct de vedere geologic teritoriul studiat face parte din Munţii Apuseni de Sud 

care au început să funcţioneze ca arie geosenclinală în ciclul alpin.  
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Aceasta unitate geologico - structurală - cunoscută în literatura geologică şi sub 

numele de geosinclinalul Mureşului - are drept fundament şisturile cristaline, Munţii 
Apuseni de Sud formandu-se prin regenerarea acestuia din jurasicul mediu.  

Pe langă larga dezvoltare a magmatismului bazic iniţial, începand din cretacic, 
geosinclinalul Mureşului a fost afectat de intense mişcări de cutare având drept consecinţa 
formarea depozitelor sinorogene. Având în vedere şi faptul ca sunt destul de dezvoltate şi 
produsele magmatismului timpuriu (laramic) precum şi vulcanitele neogene, apare clară 
evoluţia cu caracter de eugeosinclinal a Munţilor Apuseni de Sud. 

Din punct de vedere stratigrafic, peste şisturile cristaline, care alcătuiesc fundamentul 
zonei, se dispun formaţiunile sedimentare cărora li se adauga produsele magmatice din 
ciclul tectono - magmatic prebaikalian şi hercinic (reprezentate prin micaşisturi, şisturi 
sericito - cloritoase, calcare şi dolomite cristaline). 

Invelişul sedimentar este reprezentat prin depozitele de vârstă mezozoică care 
aparţin jurasicului superior (calcare moduloase care trec pe verticală în calcare în plăci, 
calcare masive, calcare recifale), cretacicului (şisturi siltitice şi silitite argiloase slab 
metamorfozate, microconglomerate, gresii, argilite - aparţinatoare cretacicului inferior - 
respectiv depozite conglomeratice şi grezoase - de varstă cretacic superioară). 

După schiţarea geosinclinalului Mureşului, în lungul fracturilor profunde a avut loc 
migrarea spre suprafaţă a primelor produse endogene dând naştere magmatismului 
endogen iniţial alpin reprezentate prin ofiolite. Magmatismul ofiolitic s-a manifestat 
începând din jurasicul mediu până în cretacicul inferior şi s-a concretizat prin produse 
bazice (bazalte). 

Magmatismul ofiolitic din Munţii Apuseni de Sud a dat naştere la fenomene de 
metamorfism de contact termic şi hidrotermal fiind însoţit şi de fenomene de metalogeneză 
care au condus la concentrarea unor substanţe utile în stadiul lichid - magmatic, precum şi 
la formarea unor mineralizaţii hidrotermale şi vulcano - sedimentare. 

In Munţii Apuseni de Sud diastrofismul laramic a fost însoţit de magmatismul 
subsecvent timpuriu. Produsele acestuia se întâlnesc sub forma unor corpuri intrusive 
alcătuite din graniţe şi subordonat granodiorite, diorite cuarţifere şi porfire dioritice. 

După diastrofismul laramic zona a evoluat ca un sistem cutat emers. Miscările din 
neozoic au avut drept consecinţa formarea unui sistem de fracturi cu afundarea unor arii 
restranse şi transformarea lor în bazine de acumulare. 

Ultima etapa a magmatismului alpin în Munţii Apuseni evoluează într-un stadiu 
subsecvent tardiv printr-o activitate vulcanică desfaşurată în mai multe episoade în 
badenian, sarmaţian, panonian şi ponţian-pliocen superior. 

Vulcanismul terţiar este ultimul dintre cele mai importante fenomene geologice care 
imprima Apusenilor sudici o amprentă distinctă.  

Relieful vulcanic este înecat în cea mai mare parte în molasă terţiară acumulată în 
ariile depresionare cu deschidere spre domeniul pononic. 

Faza următoare, vulcanismul neogen din Munţii Apuseni de Sud a debutat într-un 
moment în care înfaţisarea morfostructurală era asemănatoare cu un platou cu altitudini 
cuprinse între 600 si 1200 m. Modelarea reliefului în aceasta unitate poate fi interpretată 
ca rezultat al subducţiei masei de roci ofiolitice din Munţii Metaliferi, care ar reprezenta 
resturile unei plăci litostatice de tip oceanic, cu colmatarea bazinelor neogen şi cu 
intensificarea activităţii vulcanice. 

Primele episoade ale vulcanismului s-au desfasurat într-un mediu continental litoral, 
cu produse îngropate apoi în molasa badeniană. In timpul sarmaţianului şi panonianului 
activitatea în Munţii Metaliferi a evoluat în condiţii subaeriene. 

Elementele structurale din apropierea suprafeţei Apusenilor Sudici atrag atenţia 
asupra faptului că modul de desfaşurare a activităţii vulcanice a fost controlat de caracterul 
structural sensibil variat al ariilor de activitate vulcanică întâlnite pe teritoriul judeţului Alba: 
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Zlatna-Stânga, Roşia Montana-Bucium-Baia de Arieş si culoarul văii Muresului. 

In cuaternar istoria geologică a pământului românesc cunoaşte evenimente 
importante atât în ce priveşte tectonica cât şi procesele endo şi exogene. Mişcările 
scoarţei au condiţionat şi accentuarea proceselor exogene, mai ales denudarea şi 
acumularea. Astfel, ariile exondate foarte înalţate au fost supuse unor eroziuni intense, în 
timp ce acumularile erau reduse la formarea unor depozite subaeriene (eluviale, coluviale, 

deluviale, proluviale, etc). 

Dispoziţia reţelei hidrografice, care s-a format tot în cuaternar a fost influenţată de 
mişcările neotectonice, urmare fiind formarea teraselor fluviatile cu depuneri 
corespunzatoare. In teritoriul cercetat depozitele cuaternare sunt reprezentate prin 
aluviunile grosiere din zonele de luncă şi de terasă şi prin depozitele deluviale şi unele 
deluvii de alunecare care bordează zonele de luncă făcând racordul acesteia cu versanţii 
adiacenţi. 

La toate acestea trebuie sa adăugam formaţiunile recente, cuaternare, rezultate din 
activitatea antropică desfaşurată încă de la apariţia omului şi până în zilele noastre, 
reprezentate prin produsele diverselor culturi până la depozitele de umpluturi heterogene 
rezultate din lucrarile de construcţii, demolări şi sistematizare pe verticală ale terenului, în 
zonele locuite. 

Activitatea seismica  
Zona studiată se încadreaza în zona seismică "F", cu valoarea de varf a acceleratiei 

orizontale a terenului ag = 0,08 cu perioada de control (colt), ) a spectrului de răspuns Tc 
= 0,7 sec în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006. 
 
 

  
 

Adancimea de inghet 
Conform STAS 10111 adancimea de îngheţ în zona cercetată este de – 1.20 m de la 

nivelul terenului natural sau sistematizat. 
Toate adancimile de fundare trebuie să depasească această cotă, deoarece, datorita 

fenomenului de îngheţ – dezgheţ, terenul se degradează, micşorandu-şi considerabil 
capacitatea portantă. 
 

Zona 

studiata 
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2.2.2. Clima 

Datele climatice – temperatura aerului, umezeala relativă, nebulozitatea totală, 
precipitaţiile şi vântul – au fost înregistrate între anii 1988 şi 2010 la staţia meteorologică 
Roşia Montană, situată pe vârful dealului Rotundu, la circa 1,5 km de limita administrativă 
a Comunei Bucium şi 7,2 km nord-vest faţă de centrul zonei studiate. 

Climatul zonei este continental – moderat, zonele mai înalte având un microclimat 
montan cu ierni reci şi căderi de zăpadă importante, care durează de la 4 până la 6 luni. 
Primăvara şi toamna sunt reci şi umede, cu căderi importante de ploi. Vara este scurtă, cu 
treceri gradate între anotimpuri. Datorită amplasării zonei pe partea sud-estică a Munţilor 
Apuseni, influenţele circulaţiei vestice prezintă evidente discontinuităţi. Se mai resimt în 
zonă influenţe sudice şi sud-vestice, care aduc mase de aer cald şi influenţe ale circulaţiei 
nordice şi nord estice răspunzătoare de prezenţa maselor de aer rece, de origine polară. 
 

Temperatura 
Media multianuală nu depaşeşte 60C, iar oscilaţiile lunare se situează între – 5,50C în 

decembrie-februarie şi 12,50C în iulie-august. 
Iernile sunt în general geroase şi lungi, temperatura medie a anotimpului rece fiind 

cuprinsă în cadrul izotermei de -3 - -6˚C. Zilele cu îngheţ se situează în intervalul 
octombrie-aprilie şi variază între 100 – 150 zile. 

Zilele de vară sunt în jur de 80/an şi se întâlnesc în intervalul iunie- august. 
În lungul Văii Buciumanilor, în cuveta depresionară a râului au loc fenomene de 

stagnarea unor mase de aer rece iarna şi foarte cald vara ca elemente de calm atmosferic. 
 

Vântul 
Frecvenţele medii multianuale ale direcţiilor vântului indică faptul că direcţia 

principală este SV (frecvenţa 30,3 %), urmată de NE (frecvenţa 13,5 %) şi V (frecvenţa 8,4 
%). Direcţia dominantă a vântului (SV) are cele mai mari frecvenţe de apariţie (31,5 – 38,4 
%) între septembrie şi martie, incluzând anotimpurile de tranziţie şi iarna. A doua direcţie 
dominantă (NE) are cele mai ridicate frecvenţe de apariţie în timpul anotimpului cald. 
Influenţa vânturilor se simte în special pe creste, văile fiind în general mai ferite. 

Valoarea medie multianuală a frecvenţei calmului atmosferic este de 17,7 %, cu 
valori maxime (de peste 20 %) înregistrate în ianuarie, iunie şi august. În perioada 
analizată, viteza medie a vântului pe direcţii a prezentat valori cuprinse între 2,0 şi 4,1 m/s. 
Cele mai ridicate valori au fost înregistrate pe direcţia dominante (SV) şi al direcţiei V. 

 
Precipitaţiile 
Cantităţile anuale de precipitaţii au variat între 600,0 şi 995,6 mm, cu o medie 

multianuală de 795,0 mm. Cele mai multe precipitaţii sunt în perioada de primăvară, iar 
cele mai mari cantităţi în perioada ploilor torenţiale de vară. 
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Stratul de zăpadă acoperă inegal suprafaţa solului din decembrie până în 

februarie/martie, şi cu unele rare excepţii, din noiembrie până în aprilie, mai ales în anii 
reci. Perioada cu căderile cele mai abundente de zăpadă este ianuarie-martie. Media 
lunară a grosimii stratului de zăpadă a variat între 1 şi 74 cm. 

Stratul de zăpadă blochează drumurile în satele (catunele) situate pe diverşi versanţi 
iar circulaţia pe drumurile existente este îngreunată. Primăvara, stratul de zăpadă este 
activat de fenomenul foehnal care-l topeste rapid, umflând debitele în reţele hidrografice. 

Mediile lunare multianuale ale nebulozităţii indică perioada noiembrie-mai ca fiind 
intervalul cu gradul cel mai ridicat de acoperire cu nori (6,0 – 6,5 zecimi). Nebulozitatea 
medie multianuală în perioada analizată a fost de 5,8 zecimi. Cea mai scăzută valoare (4,5 
zecimi) a mediei lunare multianuale a fost înregistrată în luna august. 

2.2.3. Hidrografia şi hidrologia 

 

Ape de suprafaţă 
Spaţiul care face obiectul dezvoltarii planului este drenat către valea principală a 

râului Abrud, cu orientare nord-est – sud-vest, în care se varsă principalii afluenţi de 
dreapta ai acestuia - Valea Şesii, Valea Abruzel, respectiv Valea Negrilesii, Izbita, Valea 
Cerbului de stânga. 

În sistemul de clasificare implementat prin Planul de management bazinal această 
zonă corespunde corpului de apă de suprafaţă Râul Abrud şi afluenţii, corp de apă 
identificat cu codul RW4.1.81.10. Caracterizarea potenţialul ecologic s-a bazat pe analiza 
macronevertebratelor bentice, pe existenţa speciilor de pesti migratori, a elementelor 
fizico-chimice generale si a poluanţilor specifici. Pentru aceste corpuri de apă 
caracterizarea potenţialului ecologic s-a realizat cu un grad de confidenta scăzut, ce a fost 
determinat de utilizarea unui singur element biologic in procesul de evaluare. 

În ceea ce priveşte apele subterane, din punctul de vedere al delimitării corpurilor de 
apă, zona analizată aparţine teritoriului ROMU10 – Abrud (Munţii Metaliferi). Pentru acest 
corp de apă subterană nu au fost suficiente date pentru determinarea fondului natural şi, 
implicit, a valorilor de prag. 

Scurgerea medie multianuală depaşeste 14 l/s kmp, datorită şi cantitaţii mari de 
precipitaţii care cad în zonă. 

Debitele maxime sunt întâlnite primavara la topirea zăpezilor sau în urma 
precipitaţiilor torenţiale de vară. Cel mai mare debit s-a realizat în 1998 cca 50 mc/s în 
zona Gura Corbului. 

Cele mai scazute debite se produc vara–toamna şi iarna ca urmare a aportului sărac 
din precipitaţii. 

Râul Abrudel izvorăşte la o altitudine de 1142 m, are o lungime de 24 km, o pantă 
medie de 12% şi un coeficient de sinuozitate de 1,42. Suprafaţa bazinului hidrografic este 
de 223 kmp şi o altitudine medie de 931m. 
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Starea ecologică, potenţialul ecologic, starea chimică a corpului de apă conform Planului de Management Bazinal 

Nr. Crt. Râu sau lac Denumire 
corp de 

apă 

Cod 
tipologie 

Stare 
ecologică 

Clasa de 
confidenţă 

(starea 
ecologică) 

Corp de apă artificial şi puternic modificat** Starea chimică 

Corp de 
apă 

artificial 
(Y/N) 

Corp de 
apă 

puternic 
modificat 

(Y/N)* 

Potenţial 
ecologic*** 

Clasa de 
confidenţă 
(potenţial 

ecologic)**** 

Starea 
chimică 

(substanţ
e 

prioritare) 

Clasa de 
confidenţă 

(strarea 
chimică) 

177 Abrud, Valea 
Buciumanilor 
(Valea Albă), 

Roşia 
Montană 

Abrud şi 
afluenţii 

RO 16    Y MoEP L F M 

 
Obiectivele de mediu pentru corpul de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic Mures 

Nr. 
Crt. 

B.h./ 
S.h. 

Cursul de 
apă 

Numele 
corpului 
de apă 

Codul 
corpului de 

apă 

Obiectiv de 
mediu – stare 

ecologică 

Obiectiv de 
mediu – stare 

chimică 

Obiectiv de 
mediu – stare 

globală 

Zonă protejată 

Tipul Obiectivul 

177 Mureş 

Abrud, Valea 
Buciumanilor 
(Valea Albă), 

Roşia 
Montană 

Abrud şi 
afluenţii 

RW4.1.81. 
10_B1 

Potenţial ecologic 
bun 

Stare chimică 
bună 

Potenţial bun 

Zone 
sensibile la 

nutrienţi 
 

Zonă 
vulnerabilă la 

nitraţi 

HG 188/2002 cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
 

HG 964/2000 

 
Caracteristicile corpului de apă subteran 

Cod/nume 
Suprafaţa 

(km
2
) 

Caracterizarea geologică 
Utilizarea 

apei 
Poluatori 

Grad de 
protecţie 
globală 

Stare 
Transfrontalier/ 

Țara Tip 
Sub 

presiune 
Stare 

acoperitoare 
Calitativ Cantitativ 

10. 
ROMU10/Abrud 

(Munţii 
Metaliferi) 

299,70 F Nu 0/variabilă PO  PU, PVU B B Nu 
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Cea mai mare parte a afluenţilor principali, chiar şi secundari au cursuri permanente. 
Scurgerea maximă se produce în luna aprilie, odată cu topirea zăpezilor şi se continuă 
până la începutul verii când este alimentată de ploile mai bogate, la care se adaugă o 
evapo-transpiraţie încă mică. Din iunie se remarcă o tendinţă de scădere a scurgerii care 
atinge minimul în septembrie. 

În lunile de iarnă apar o serie de diferenţieri mai mari atunci când pătrund masele de 
aer cald şi umed din vest, favorizând o scurgere mai ridicată pe versanţii vestici. Regimul 
termic al apei este în strânsă legătură cu regimul termic al aerului. Temperatura apei este 
mai scăzută în medie cu 0,5-1˚C faţă de cea a aerului. 

Apele subterane 
Informatii privind caracteristicile apelor subterane sunt mentionate in tabelul extras 

din Planul de Management Bazinal.  

2.2.4. Solurile 

Pe teritoriul comunei Bucium se întalnesc urmatoarele tipuri de soluri: 

 Soluri brune eu-mezobazice au o textură care variază de la lut nisipos prăfos la 
lut prăfos. Solurile brune eu-mezobazice sunt slab-bine aprovizionate cu materie organică, 
iar reacţia solurilor variază de la moderat acidă la slab acidă pe profil. Folosinţa este 
predominant de pajişti secundare (fâneţe, păşuni), pădurile acoperind suprafeţe mici. 

 Soluri brune acide au o textură care variază de la lut nisipos mijlociu-lut prăfos la 
lut nisipos prăfos-lut prăfos. Conţinutul de humus este mic-mare, iar reacţia solurilor 
variaza de la puternic la moderat acidă pe profil. Folosinţa acestor soluri este predominant 
de pajişti (fâneaţă, păşune), exploatate în regim tradiţional; pădurile ocupă suprafeţe mici 
în arealele ocupate de aceste soluri. 

 Soluri brune acide şi andosoluri. 
Condiţii geotehnice privind viitoarele construcţii în zona studiată 
Stratificaţia terenului 
Substratul geologic este dominat de rocile sedimentare în amestec cu cele cristaline 

(magmatice sau metamorfozate). Aceste roci sunt fie de varstă apţiană (conglomerate, 
calcarenite, calcare, şisturi marnoase, situate în valea Dosului, fie roci de varstă 
barremiană - aparţinând cretacicului superior): gresii diaclazate şi şisturi argiloase. 

La nord de valea principală (Buciumanilor) apar gresiile grosiere 
microconglomeratele şi conglomeratele de varstă maastrichtiană ce alcatuiesc flisul 
grezos.Tot de varsta cretacica sunt şi gresiile şi conglomeratele cuarţoase întalnite la sud 
şi la nord de aceeaşi vale. 

Cele mai importante vârfuri, cu profile de neconfundat sunt cele ale magmatitelor 
neogene (dacite). 
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Peste aceste depozite stancoase se suprapun depozite argiloase prafoase sau 
prafuri argiloase nisipoase, cu grosimi variabile cuprinse intre 0.50 si 3.00 m, care la 
partea lor inferioara contin pietrisuri sau fragmente din roca de baza. 

 
          Conditii de fundare  
A. Strat de fundare: Praf nisipos argilos/Praf argilos nisipos cu fragmente/pietris 
  Presiune convenţionala: Pconv. = 250 KPa 
B. Strat de fundare: Argila prafoasa cu fragmente/pietris 
  Presiune convenţionala: Pconv. = 250 KPa 
C. Strat de fundare: - Bolovanis cu pietris in liant  
  Presiune convenţionala: Pconv. = 350 KPa 
D. Strat de fundare: depozite semistancoase, stancoase 
  Presiune convenţionala: Pconv. = 400 KPa  
 Presiunile convenţionale au fost calculate conform STAS 3300/2-85 şi sunt 

corespunzatoare pentru fundaţii avand laţimea talpii B=1,00m şi adancimea de fundare Df 
= - 2,00 m faţa de nivelul terenului natural. 

2.2.5. Calitatea solului - zone de risc natural şi antropic 

 
In cadrul teritoriului administrativ al comunei Bucium, relieful de la nord de valea 

Buciumanilor poarta urmele unei vechi şi intense modelări prin alunecări de teren, unele 
reactivate chiar în zilele noastre (cu toata gama specifică acestora, de la cele superficiale 
la cele cu profunzime mare). O alta parte a comunei, alcatuită de satele Valea Poienii, 
Valea Cerbului, Cerbu, Feresti şi Angheleşti, este situată în cursul superior al Abrudului cu 
care valea Buciumanilor confluează în zona Buciumului – sat. 
 

Alunecari de teren 
Pe acest fond litologic dominat de rocile flisoide şi dată fiind şi prezenţa destul de 

extinsă a sisturilor argiloase, o prima categorie de riscuri naturale la care este expus 
teritoriul comunei Bucium este cea a alunecarilor de teren. 

Acestea sunt prezente în special în zona de la nord de valea Buciumanilor, în 
versantul drept – zona satelor Valea Alba, Ciuculeşti, Bucium, Valcea, dar în special în 
versantul drept al văii Abrudel şi în zona de obarşie a acesteia şi de asemenea în bazinul 
văii Şesii. 

In aceste cazuri alunecarile sunt de profunzime medie şi mare, locul de alunecare de 
la Poiana trădând ca şi întregul aspect al reliefului o intensă şi îndelungată modelare prin 
deplasări în masă. 

In cazul satelor din bazinul Abruzelului (Heleşti, Floreşti, Bisericani, Muntari, Petreni 
şi Poiana) de pe versantul drept şi din zona de obarşie a acestui afluent al Buciumanilor, 
considerăm că este necesar o ampla acţiune de stopare a proceselor de alunecare sau 
mai precis de diminuare a efectelor negative ale acestora. 

Evoluţia naturală a versanţilor accentuată printr-o presiune antropică puternică 
(excavaţii, construcţii, drumuri de acces, paşunat intens, despăduriri) a dus la punerea în 
pericol a unui numar de peste 100 de case şi a numeroase anexe gospodareşti în întreg 
teritoriul administrativ al comunei Bucium. 

Inundaţii 
O a doua categorie de riscuri naturale la care este expusă comuna Bucium este cea 

a inundaţiilor produse de revărsarea apelor văii Buciumanilor şi a unora din afluenţii 
importanţi ai acesteia: Valea Alba – afluent de obarşie, Izbicioara, Şasa şi Abruzelul. In 
lungul Văii Buciumanilor şi Văii Albe, urmare a ploilor îndelungate sau a averselor se 
produc inundaţii în vetrele satelor:  
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Valea Alba, Ciuculeşti, Bucium, Gura Izbiţei, Coleşeni si Izbita. Ele sunt însoţite de 
colmatări ale unor sectoare ale văii şi de intense eroziuni de maluri. 

In cazul Vaii Şesii, deşi această vale a fost cândva amenajată antierozional, 
actualmente lucrarile sunt depaşite fizic şi ca urmare inundaţiile şi eroziunile de mal s-au 
reactivat în cursul ei inferior, afectând case, terenuri şi drumul din lungul văii. 
Inundaţiile mai importante se produc în cursul mijlociu al Văii Abruzelului (afectând şi 
drumul de acces catre amonte, ce este în curs de a fi racordat peste culme cu satul 
Jurcuieşti şi satul Geamăna. Au de suferit de pe urma debitelor ridicate şi zonele 
confluenţei secundare. 
           Zone de risc antropic 

Pe teritoriul comunei Bucium activitatea economică este de mica amploare. 
Ca surse de poluare pot fi luate in discuţie apele existente în vechile exploatari miniere, 
dar şi cele rezultate din spalarea haldelor de steril care afectează o parte din afluenţii 
râului Abrudel. Oxizii de fier, rezultaţi din degradarea piritei şi a altor minerale ce conţin 
elementul Fe, imprima o culoare rosiatică apelor văilor Buciumului, Cornei, Abruzelului şi 
Izbicioarei, făcând inutilizabile aceste ape şi afectând grav ecosistemele acvatice. 
Totodată, infiltrarea apelor poluate în acviferul freatic din zona luncilor Buciumului si 
Abruzelului, face imposibilă folosirea fântânilor pentru aprovizionarea cu apă a 
gospodăriilor. 
 

2.2.6. Vegetaţie şi faună 

Vegetaţia.  
Condiţiile geologice, geomorfologice, climatice şi pedologice au ca rezultat 

încadrarea vegetaţiei în etajul montan al amestecurilor de molid, brad şi fag şi etajului 
montan-premontan de făgete. 

Etajul montan al amestecurilor de molid, brad şi fag este situat la o altitudine 
cuprinsă între 800÷900 m şi 1437 m. Vegetaţia forestieră este alcătuită din făgete pure, 
molidişuri, brădete şi amestecuri de molid, brad şi fag, ultimele trei cu repartiţie 
fragmentată pe orizontală. 

Etajul montan-premontan de făgete cuprinde teritoriul extins pe verticală de la 600m 
până la 1200 m. 

Vegetaţia naturală este variată, dar predominantă este cea forestieră. Din totalul 
suprafeţei de 8467ha, cât are teritoriul administrativ al comunei Bucium, 4730ha sunt 
acoperite cu păduri. Pădurile sunt în general în amestec (fag, carpen, mesteacăn şi 
conifere: brad, molid, pin), iar la altitudini mai mari sunt de conifere. Stratul de arbuşti este 
format din: alun, soc, măceş, păducel, porumbar, jneapăn, ienupăr, zmeur, afin. Pe lunci 
se întâlneşte o vegetaţie formată din sălcii, arin, plop şi rogoz, firuţă şi multe plante 
medicinale (cicoarea, ciuboţica cucului, coada şoricelului, sunătoarea, cruşinul, muşeţelul). 
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În păduri cresc diverse specii de ciuperci, din care unele sunt comestibile (gălbiori, 
păstravi de fag, ghebe, crăiţe, pita vacii, bureţi iuţi, râşcovi etc). 

Câteva specii prezente în păduri sunt: brad (Abies alba), molid (Picea abies), fag 
(Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), salcâm (Robinia pseudacacia), paltinul de 
munte (Acer pseudoplatanus), larice (Larix decidua), cireş (Cerasus avium). 

În vegetaţia ierboasă predomină: pănuşica (Festuca supina), iarba vântului (Argotis 
ternis), păiuşul roşu (Festuca rubra), ţepoşica (Nadus stricta), firuţa (Poa media), măcrişul 
iepurelui (Oxalis acetosella) şi feriga (Driopterix filix-mas). 

Suprafata acoperită cu păşuni este de 1516ha, iar cu fâneţe este de 1371ha. 
Pe Vârful Negrileasa, la altitudini cuprinse între 1150÷1250m, pe o suprafaţă de 5ha 

pe interfluviul dintre Valea Negrileasa şi Valea Grozei, se găseşte rezervaţia botanică 
Poiana Narciselor de la Negrileasa (conform P.A.T.N. – Sectiunea a III-a – zone protejate, 
Anexa I/I/2.0./2.15.), ce conservă o specie ocrotită de mare efect peisagistic narcisa 
(Narcissus stellaris), numită de localnici ruşculiţă. 

Fauna este bogat reprezentată datorită pădurilor de fag şi conifere, a pajiştilor 
naturale şi condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea unui fond cinegetic însemnat. 

Cadrul natural, vegetaţia şi fauna oferă condiţii prielnice pentru vânătoare. 
Dintre speciile cu valoare mai mare pentru vânătoare amintim: căprioarele 

(Capreolus capreolus), vulpile (Vulpes vulpes), lupii (Canis lupus), iepurii (Lepus 
europaeus), mistreţii (Sus scrofa), bursucii (Meles meles), jderi, veveriţe şi pisicile 
sălbatice (Felis silvestris). 

În zonă trăiesc toate speciile comune de păsări montane. În pădurile de conifere sunt 
frecvente: forfecuţa (Loxia curvirostra), alunarul (Nucifraga caryocatactes), piţigoiul de 
munte (Parus montanus), pănţăruşul (Regulus regulus), , ierunca (Tetrastes bonasia), 
piţigoiul moţat (Parus cristatus), piţigoi de brădet (Parus ater), huhurezul mare (Strix 
uralensis). În cele de foioase, în poieni şi păşuni sunt prezente: porumbelul gulerat 
(Columba palumbus), corbul (Corvus corax), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), 
sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula), cinteza (Fringilla 
coelebs), etc. Pe lângă cursurile de apă se întâlnesc mierla de apă (Cinclus cinclus), 
codobatura de munte (Motacilla cinerea) şi fluierarul de munte (Actitis hypoleucos). 

Păsările răpitoare sunt reprezentate de următoarele specii protejate prin legislaţie 
naţională şi internaţională: acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), şorecarul comun 
(Buteo buteo), vinderelul roşu (Falco tinnunculus şi), uliul păsărar (Accipiter nisus). 

2.2.7. Peisajul natural şi antropic – resurse de turism 

 
Peisajul natural al comunei Bucium este dominat de prezenţa pădurilor şi păşunilor, 

dar şi a unor forme de relief vulcanic care în decursul timpului au fost erodate de agenţi 
externi ajungând la forma actuală. Astfel, în peisajul actual există două stânci denumite 
Detunate care domină întreaga zonă, ambele fiind protejate ca rezervaţii Natura 2000. 

Rezervaţii naturale – valori ale patrimoniului natural ce necesită protecţie  
 
Detunata Goală este o rezervaţie naturală din categoria geologică declarată pentru 

prima dată prin JCM/1936, are o suprafaţă de 24 ha (conform P.A.T.N. – Sectiunea a III-a 
– zone protejate, Anexa I/I/2.0./2.1.). Face parte din aria de manifestare a vulcanului 
neogen din Munţii Apuseni şi se prezintă sub forma unor coloane prismatice de bazalt 
verticale, iar la bază grohotişuri de bazalt. Provine din ciclul al III-lea al vulcanului neogen 
care a străpuns sedimentul cretacic iar eroziunea în timp a îndepărtat rocile moi rămând 
proeminent acest martor de eroziune. Bazaltul este o rocă dură, fiind grăunţoasă formată 
prin solidificarea lavei. 
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- Categoria şi importanţa rezervaţiei: Geologică şi geomorfologică. Constituie un 
important sit geologic în România (coloanele de bazalt), interesant atât din punct de 
vedere ştiinţific cât şi peisagistic. 

-Situaţia administrativă: Comuna Bucium; sat Bucium Şasa, la cca.28 km de oraşul 
Abrud. 

- Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: de stat (Ocolul Silvic), 
domeniu particular, neproductiv, parţial pădure. 

- Poziţia geografică: În Munţii Metaliferi, în bazinul superior al Văii Buciumului la 3 km 
N - NE de satul Bucium Şasa, altitudinea max. ll58 m; alt min. 1000 m. 

- Are coordonatele: 46°17' l0" lat.N; 23°12' 15"long.E. 
- Căi de acces: Pe DN 74. Alba Iulia - Abrud până la Bucium Cerbu, apoi pe DJ l07 I 

până în Bucium, de unde se pătrunde pe un drum nemodemizat ce urmăreşre fundul Văii 
Şasa. Din preajma ultimei concentrări de case a satului, la cca. 750 m altitudine o potecă 
se desface spre dreapta, pe versantul stâng al văii, mai înclinat, afectat de torenţi. În jurul 
altitudinii de 1000 m se înscrie o culme domoală, considerată o suprafaţă de nivelare, în 
care se detaşează, cu cca. 65 m înăltime, masivul de coloane bazaltice. Alte drumuri: 
dinspre Roşia Montană; dinspre Valea Arieşului şi oraşul Câmpeni, precum şi dinspre 
comuna Mogoş. 

- Suprafaţa: 24 ha. Limitele încadrează masivul de bazalte columnare ce culmineaza 
cu Vf. Detunata Goală (1158 m). Suprafaţa protejată de 24 ha cuprinde numai culminaţia 
vulcanică propriu-zisă şi trena de coloane prăbuşite de pe flancul vestic în dimensiunile 
aproximative de 600 m lungime pe aliniamentul nord-sud şi 400 m lăţime pe aliniamentul 
est-vest. 

- Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1936 (este prima rezervaţie geologică 
din ţara noastă), document reînnoit prin Decizia 175 / 1969 a Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular Judeţean Alba, act abrogat în anul 1999. In anul 2000 a aparut Legea 
nr 5/2000-PATN- Sectiunea a III-a - zone protejate. 

- Structura şi evoluţia componentelor naturale: 
Geologie: Detunata Goală face parte din aria de manifestare a vulcanismului din 

Munţii Apuseni. Masivele de bazalt din cele două Detunate corespund celui de-al treilea şi 
ultim ciclu de erupţie, cel mai slab, care s-a manifestat în Munţii Metaliferi spre sfirşitul 
perioadei de înălţare în pannonian- cuaternar inferior. 

Relieful: Rezervaţia apare sub forma unei măguri vulcanice ce domină, asemeni unui 
martor de eroziune, o suprafaţă de nivelare, denumită ''platforma Abrud". 

Acest stil de relief a determinat pe unii autori să individualizeze Munţii Detunatelor. 
Versantul vestic este un perete vertical de cea.70 m înăltime constituit asemeni tuburilor 
unei orgi, din stive strânse de coloane hexagonale cenuşiu negricioase de bazalt.  

Baza culminaţiei este semilunară, cu capetele dirijate NE-SV, aflate la 450 m distanţă 
unul de altul şi o lăţime maximă la zi de 100 m. 

Clima este moderat continentală cu influenţe vestice, resimţite în cantităţile medii 
anuale de precipitaţii (1000 mm), în vânturile dominante umede dinspre vest. 

Temperaturile medii anuale se înscriu între 6 ..7 grade C. Numărul zilelor cu îngheţ (peste 
120) este semnificativ, ca premisă a frecvenţei procesului de gelifraţie. Zilele cu strat de 
zăpadă se ridică la peste 75 anual. 

Hidrografia. Aflat pe o culme interfluvială, Detunata Goală nu resimte influenţa 
directă a nici unei artere hidrografice. Se încadrează în bazinul hidrografic al Arieşului prin 
afluenţii de obârşie ai pârâului Abrud. De sub aglomerările de coloane izvorăşte o apă 
rece cristalină- pârâul Cioculeştilor, afluent stâng al pârâului Şasa. 

Solurile specifice rezervaţiei sunt andosolurile, legate de apariţia rocilor vulcanice. 
Pe versanţii puternic înclinaţi şi pe culmea îngustă a masivului apare roca la zi şi 

litosoluri, iar pe suprafaţa de nivelare şi pe versanţii din jur predomină solurile brune acide. 
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Vegetaţia. Etajul de vegetaţie corespunde pădurilor de amestec de fag, molid şibrad. 
Printre stâncile de bazalt se înfige mica ferigă rară, (Woodsia ilvensis) precum şi Crinul lui 
Janka (Lilnun jarikae)- element balcanic. Pe culmea interfluvială apar tufe izolate de 
ienupar. 

-Modul de ocrotire: Nu există table indicatoare, nu este marcată cu borne şi nu are pază. 
-Starea actuală a rezervaţiei: Poate fi considerată bună. Detunata Goală suportă o 

importantă presiune turistică ce nu periclitează încă edificiul geologic. Pantele abrupte, 
grohotişurile, sau coloanele verticale, mai mult sau mai puţin fixate, obligă turiştii la 
respectarea potecii de acces spre creastă de pe latura nordică. Exploatarea bazaltelor ca 
piatră de construcţie nu se confirmă. 

-Pericole care ameninţă rezervaţia: Degradarea antropică fiind redusă, principalul agent 
de modelare este dezagregarea naturală.  
  -Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: este recomandată 
includerea într-un traseu turistic organizat, care va cuprinde şi alte obiective importante din 
imediata vecinătate: oraşul Abrud, Detunata Flocoasă.  

 
În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, care să nu 

afecteze perimetrul rezervaţiei: 

 păşunatul cu efective mici de animale; 

 tăieri de igienă în păduri, fără a afecta structura arboretelor; 

 se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocuparea terenului; 

 se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi pentru animale; 

 se poate amenaja un camping de mici dimensiuni în vederea dezvoltării turismului, 
care însă să nu aducă prejudicii rezervaţiei, dar numai în corelaţie cu legislaţia actuală. 

 
 În zona tampon se interzic: 

 activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea coloanelor de 
bazalt şi altor materiale de construcţii; 

 construcţia de case de vacanţă, cabane, restaurante sau chioşcuri; 

 montarea de panouri publicitare; 

 depozitarea deşeurilor de orice natură. 
 

Detunata Flocoasă are aceeaşi origine şi s-a format în aceleaşi condiţii ca şi piscul 
vulcanic vecin – Detunata Goală. A fost declarată rezervaţie naturală prin JCM / 1936, 
singura diferenţă faţă de Detunata Goală este de aspect şi formă, aceasta fiind acoperită 
de păduri, de unde şi numele de origine populară – Detunata Flocoasă. Are o suprafata 
protejata de 5,00 ha (conform P.A.T.N. – Sectiunea a III-a – zone protejate). 

-Categoria şi importanţa rezervaţiei: Geologică.  
Reprezintă o ivire de bazalte în aria de manifestare a vulcanismului din cuaternalul 

inferior, cu implicaţii stiinţifice şi peisagistice. 
-Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: de stat (Ocolul Silvic) 

domeniu particular; pădure. 
- Poziţia geografică: În Munţii Metaliferi, în bazinul superior al Văii Buciumului. 

Altitudinea max. 1258 m, altudinea min. 1150 m. 
- coordonate: 46"16'00" lat. N; 23"12'02"long. E. 
- Căi de acces: Pe DN 74 modernizat Alba Iulia - Abrud până în satul Cerbu, de unde 

pe DJ 107 l încă 13 km prin satele; Bucium Sat, Bucium Izbita până în Bucium Şasa. De 
aici se urmează spre nord un drum comunal ce însoţeşte Valea Şasa. După numai 200 m 
o potecă se desface spre dreapta, pe versantul stâng al văii ce urcă spre Dealul 
Cioculeştilor şi culmea străjuită de cele două Detunate.  
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Din curmătura aflată pe culme (la cea. 1085 m) se merge la dreapta, spre sud, urcând o 
pantă abrupta, circa 50 m pe 80 m lungime. Pădurea apare compactă în lungul măgurii, 
ascunzând sub mantia ei aparatul vulcanic. Accesul se mai poate face, dinspre satul 
Poieni al comunei Bucium şi dinspre Roşia Montană, prin satul Muntari, trecând pe lângă 
Detunata Goală. 

- Suprafaţa: 5.00 ha. Limitele încadrează strict baza măgurii bazaltice ce culminează 
în vârful Detutnata Flocoasă (1255 m), care are forma unui trunchi de con cu un diametru 
de 300 - 400m la bază. 

- Structura şi evoluţia componentelor naturale: 
Geologia. Detunata Flocoasă face parte din aria de manifestare a vulcanismului din 

Munţii Apuseni. Masivele de bazalt ale celor două Detunate corespund celui de-al treilea şi 
ultim ciclu de erupţie, cei mai slab, ce s-a manifestat în pannonian - cuatemar inferior. 
Veştmântul compact forestier nu permite examinarea structurii geologice. 

Relieful. Rezervaţia are formă tipică a unei măguri vulcanice, foarte bine păstrat în 
relief, ce domină o suprafaţă de nivelare cunoscută sub numele de "platforma Abrud", de 
vârstă miocenă. Ea apare pregnant în relief, constituind un martor de eroziune detaşat din 
masa de formaţiuni sedimentare. 

Clima. Detunata Flocoasă prin poziţia sa orografică, are o largă deschidere către 
vest situându-se în regiunea: climei continentale moderate cu influenţe vestice. Acest lucru 
se resimte în media anuală de precipitaţii (1000 mm) şi vânturile dominante umede 
dinspre vest. Temperatura medie anuală este de 6 - 7 grade C, iar numărul zilelor cu strat 
de zăpadă se ridică la peste 75 cm pe an. 

Hidrografia. Aflată pe culmea interfluvială, Detunata Flocoasă nu resimte influenţa 
directă a nici unei artere hidrografice. Obiectivul se încadrează în bazinul hidrografic al 
Arieşului prin afluenţii de obârşie ai pârâului Abrud. Câteva ogaşe drenează spre pârâul 
Şasa izvoarele ce se scurg de sub Deunata Flocoasă. 

Solurile. Măgura vulcanică este acoperită cu andosoluri, legate de apariţia rocilor 
vulcanice. Pe versanţii puternic înclinaţi şi pe culmea îngustă a masivului apare roca la zi 
şi pe alocuri litosoluri, iar pe depozitele sedimentare din jur predomină soiurile brune 
acide. 

Vegetaţia. Etajul de vegetaţie corespunde pădurilor de amestec de fag, molid şi brad. 
Bradul (Abies alba) este specia dominantă. Pe culmea interfluvială apar izolate sau în 
pâlcuri rare tufe de ienupăr. 

-Modul de ocrotire: Nu există indicatoare, nu este marcată cu borne şi nu are pază, 
cu excepţia pădurii care este gestionată de Ocolul Silvic din Câmpeni. 

-Starea actuală a rezervaţiei: Este foarte bună, fiind mai puţin vizitată de turişti, atraşi 
în special de Detunata Goală, unde lipsa vegetaţiei lasă să apară, în splendoarea lor, 
coloanele de bazalt. 

- Pericole care ameninţă rezervaţia: În momentul de faţă nu există. 
- Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Includerea într-un 

traseu turistic organizat care va cuprinde şi alte obiective importante din imediata 
vecinătate: oraşul Abrud, Detunata Goală. 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice: 

 recoltarea de eşantioane, roci şi alte materiale; 

 exploatarea materialului din grohotişurile situate la baza versanţilor sau la baza 
stâncilor izolate; 

 -executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de îmbunătăţiti funciare; 

 -aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi aindicatoarelor; 

 -practicarea turismului pe poteci neamenajate; 

 efectuarea de lucrări silvice de amploare. 
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În zona tampon se pot desfăşura următoarele activităţi tradiţionale, care să nu 
afecteze perimetrul rezervaţiei: 

 păşunatul cu efective mici de animale; 

 tăieri de igienă în păduri, fără a afecta structura arboretelor; 

 se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocupare a terenului; 

 se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi pentru animale; 
se poate amenaja un camping de mici dimensiuni în vederea dezvoltării turismului, 

care însă să nu aducă prejudicii rezervaţiei, dar numai în corelaţie cu legislaţia actuală. 
În zona tampon se interzic: 

 activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea coloanelor de 
bazalt şi altor materiale de construcţii; 

 construcţia de case de vacanţă, cabane, restaurante sau chioşcuri; 

 modernizarea excesivă prin panouri publicitare; 

 depozitarea deşeurilor de orice narură. 
 

Poiana cu narcise de la Negrileasa se află situată în partea sud-estică a comunei 
Bucium, este o rezervaţie naturală din categoria botanică importantă prin prezenţa 
narciselor (Narcissus Stelaris) care înfloresc în luna mai. Datorită rarităţii floristice şi a 
frumuseţii peisagistice. Poiana cu narcise a fost pusă sub ocrotirea legii prin Decizia 175/ 
1969 a Consiliul Popular Judeţean Alba. 

Descrierea rezervaţiei: 
Rezervaţia Poiana cu narcise de la Negrileasa, înfiinţată în anul 1995 prin 

hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/1995, reconfirmată prin Legea 5/2000-PATN, 
este o arie naturală protejată de interes naţional fiind încadrată, conform OUG 57/2007 – 
privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei 
salbatice, la categoria rezervaţiilor naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN. 
Rezervaţia botanică Poiana cu narcise de la Negrileasa conservă o specie ocrotită de 
mare efect peisagistic, narcisa (Narcissus stellaris), numită de localnici ruşculiţă sau luşcă. 

Rezervaţia se află în Munţii Metaliferi, la est de vârful Vâlcoi (1348m), pe interfluviul 
dintre Valea Negrilesii şi Valea Grozei, şi aparţine administrativ de comuna Bucium, sat 
Bucium Poieni. Poienile cu narcise ocupă culmea şi versantul nord-vestic al Dealului 
Buciumanilor, la altitudini cuprinse între 1150 şi 1250m; după o mică întrerupere, ele se 
continuă pe versantul nord-estic al muntelui Vălcoi. 

Rezervaţia are o suprafaţă de 5 ha în lungul culmii, până la limita pădurii; se întind 
spre est până la înşeuarea de sub vârful cu cota 1260, iar la vest până la versantul sud-
estic al muntelui Vâlcoi. 

Structura şi evoluţia componentelor natural: 
Geologia - formaţiuni sedimentare cretacice, alcătuite din conglomerate şi gresii. 

Relieful - culmi prelungi şi versanţi domoli în zona cumpenei de ape dintre bazinul 
Arieşului şi bazinul Ampoiului, cuprinse între 1000-1250m, resturi ale unei vechi suprafeţe 
de eroziune din Munţii Apuseni. 

Contextul geografic. 
Organizaţia Trascău Corp Zlatna prezintă pentru studiu trei perimetre de  

pajişti din arealul culmii Negrileasa, pe care din raţiuni practice le denumeşte: P1 (cel mai 
bine conservat),  P2 şi respectiv P3 (arealul actualei rezervaţii). 

Perimetrul P1, cu cea mai bogată populaţie de narcise este situat pe versantul stâng 
al unei văi de alunecare inserată pe un versant abrupt şi drenată axial de un pârâu cu 
debit mic dar permanent.  

Panta medie este de 400 iar energia de relief (diferenţa de nivel) de 300 m din care în 
poiana suprapusă perimetrului de circa 100 m.  
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Marnele şistoase cretacice ce alcătuiesc substratul au favorizat apariţia de alunecări de 
teren în valuri, prezente peste tot aici. Ele sunt încă active dar lente în evoluţia lor şi nu 
provoacă apariţia de fali orimente de roci la suprafaţă consecutiv unor taluze de 
desprindere. Valurile corpurilor alunecate duc la apariţia de numeroase microdepresiuni şi 
ulucuri pe tot versantul. 

În cele de mici dimensiuni apar formaţiuni mezohigrofile şi higrofile iar în cele de 
dimensiuni mai mari, de peste 100 m2, chiar mici fragmente de turbărie. 

Alunecările au barat şi micul pârâu care limitează spre vest perimetrul ducând la 
crearea unor porţiuni mai mari de turbării, de până la 300 m2.Toate aceste tipuri de habitate 
de umiditate mai mare create de microrelieful generat de alunecări întrerup aici monotonia 
pajiştilor montane mezofile de păiuş roşu şi iarba vântului, ducând la crearea unei impresii 
evidente de mozaic a habitatelor. În plus, caracterului bazic al rocilor din substrat şi 
păşunatului menţinut doar la nivel moderat i se asociază o diversitate mai mare de specii şi 
un număr mult mai mare al indivizilor speciei obiectiv, narcisa. Mozaicului de habitate 
generat de către variaţiile mari ale umidităţii induse de alunecări i se suprapune şi un 
mozaic de soluri pe măsură. Sub pajiştile mezofile, din cauza prezenţei marnelor solurile au 
caracter neutru chiar uşor bazic, şi sunt de tipul eutricambosolurilor. Sub ochiurile de 
vegetaţie mezohigrofile acestea au un caracter stagnogleizat, iar sub cele mai mari ochiuri, 
tipurile de sol sunt reprezentate de către stagnogleisoluri. Sub turbării se află soluri organice 
de tipul histosolurilor cu caracter folic. Rocile dure au dus la naşterea unui relief masiv pe 
porţiunea de versant pe care se află perimetrul, lipsit de microformele din perimetrul P1, 
acestea neîncurajând dezvoltarea proceselor de mişcare în masă.  

Perimetrul P2, mai apropiat de actuala rezervaţie decât precedentul, are un aspect  
diferit. Situat pe un sector de versant cu expoziţie generală sud-est se suprapune peste 
roci vulcanice acide - andezite laramice (banatite) iar în partea bazală şi spre est am găsit 
fragmente de gresii şi conglomerate oligomicice cu matrice roşie de tip Verrucano. 
Acestea ar sugera prezenţa rocilor permiene care n-au fost încă identificate aici. Până la 
lămurirea acestui aspect pur geologic, putem spune că şi acestea dau caracter acid solului.  

Pajiştile de păiuş roşu şi iarba vântului au un caracter monoton, întrerupt doar de  
către fitocenoze ruderale şi puţine fitocenoze higrofile ruderalizate puternic pe pârâul ce 
delimitează la vest perimetrul. În plus pajiştile respective au şi o biodiversitate specifică 
scăzută din cauza caracterului acid al solului (districambosol - sol brun acid) prezent peste 
tot, aproape ca o cuvertură continuă. Acest lucru se datorează în parte şi suprapăşunatului, 
dar numărul de specii considerabil mai redus şi aspectul monoton poate fi sesizat şi în 
porţiunile ferite de păşunat aflate în partea superioară a perimetrului, în rariştile de ienupăr 
comun Juniperus communis destul de întinse aici şi între care vitele şi oile intră rar. 
Populaţiile de narcise din perimetrul P2 sunt atât datorită caracterului acid al solului cât şi 
datorită suprapăşunatului, mult mai restrânse, ca arie şi ca număr de indivizi.  

Perimetrul P3 aparţine actualei rezervaţii. Este suprapus peste o înşeuare, porţiune 
mai a unei cumpene de ape iar substratul ei geologic este alcătuit din microconglomerate 
cu ciment carbonatic de vârstă cretacică. Relieful monoton şi suprapăşunatul de aici, totul 
combinat cu bătătorirea suplimentară a solului din timpul serbărilor câmpeneşti tradiţionale, 
conduc la un aspect evident de monotonie, un aspect clar degradat antropic prin 
ruderalizare şi la o diversitate specifică foarte scăzută a pajiştilor cu păiuş roşu şi iarba 
vântului din perimetru. Solul pe porţiunile cu pantă sub 70 este de tip Luvisol albic holoacid 
mai mult sau mai puţin stagnogleizat iar pe flancurile rezervaţiei apar podzolurile cambice 
cu caracter criptic (orizont Bs de culoare gabuie, nu roşcată brună) mozaicate cu 
districambosoluri (soluri brune acide gălbui). Populaţiile de narcise de aici sunt disparente 
din cauza acestor condiţii cu totul vitrege pentru specie, numărul de indivizi fiind cu totul 
restrâns. 

 



  

MMEEMMOORRIIUU  GGEENNEERRAALL    

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                                                                  CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

36  

Concluzii  
1.Din cauza suprapăşunatului şi a serbărilor „câmpeneşti” supraagomerate ce au loc  

loc şi  în perimetrul rezervaţiei, apare posibilă dispariţia narcisei. Habitatele profund 
degradate ar putea fi refăcute doar cu greu cu o îmbunătăţire a situaţiei existente în ce 
priveşte regimul utilizării terenului. 

2. ONG Trascău Corp din Zlatna a iniţiat un demers de a „muta” rezervaţia în 
perimetrul P1, puţin afectat de păşunat şi drumuri forestiere, cu o relativ mare diversitate 
de habitate şi care adăposteşte o populaţie magnifică, foarte întinsă şi mai ales extrem de 
numeroasă de narcise. Această populaţie merită într-adevãr ocrotită.  

Acest lucru este încă cel puţin facil, arealul fiind puţin cunoscut, fără drumuri de 
acces şi după cum precizam deja, slab păşunat. Dacă membrii Trascău Corp ar putea 
menţine aceastã situaţie ar fi suficient pentru menţinerea speciei aici. Din punct de vedere 
turistic acest obiectiv ar fi prea puţin important, perioada înfloririi speciei fiind mult în afara 
oricărui sezon, iar plantarea unei „serbări câmpeneşti” aici ar fi un dezastru pentru una dintre 
cele mai valoroase populaţii de narcise din ţară. 

3. Perimetrul P2 adăposteşte o populaţie mai modestă de narcise, aflată într-o 
continuă restrângere din cauza suprapãşunatului. Dacă se poate atenua intensitatea 
acestuia, stoparea ruderalizãrii şi bătătorirea excesivă a solului prin includerea P2 în 
rezervaţie cu un regim de ocrotire eficient, populaţia de narcise s-ar putea reface în timp.  

4. În general recomandăm pentru a se asigura menţinerea şi extinderea narciselor în 
P1 şi P2 transformarea acestor perimetre din păşuni în fâneţe. Este foarte clar că 
suprapăşunatul urmat de ruderalizare şi compactarea solului sunt cauzele simplu de depistat 
ale restrângerii populaţiilor de narcise  

5. Actualul perimetru al rezervaţiei, numit în prezentul studiu P3 nu mai îşi are rostul. Aşa-
zisul regim de ocrotire nu a funcţionat deloc fiind doar formal, existent doar în scripte, aşa cum 
de altfel se constată în cazul unui număr mare de aşa numite „rezervaţii naturale” din 
România.   

Clima - cu caracter montan se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 4oC, 
ierni reci, cu media lunii ianuarie de circa -3oC şi cu zăpezi abundente, media lunii august 
de 19 oC. 

Solurile - în cuprinsul rezervaţiei predomină solurile brune acide moderat profunde, 
reavene, cu umiditate mijlocie. 

Vegetaţi - rezervaţia se află în etajul pădurilor de molid (Picea abies), care însă pe 
suprafeţele mai domoale au fost în mare parte înlocuite din vechi timpuri cu pajişti 
secundare folosite ca păşuni şi pe alocuri cu fâneţe. Predomină pajiştile de păiuş roşu 
(festuca rubra ssp. commutata) cu ţăpoşică (Nardus stricta), incluse în asociaţia 
Campanulo (abietinae) Nardo Festucetum commutatae. Printre speciile însoţitoare cele 
mai frecvente se numără Agrostis tenuis, Anthoxanthum odorantum, Luzula campestris, 
Luzula albida, Carex hirta, C. pallescens, Poa pratensis, Potentilla erecta, Veronica 
chamaedrys, Genista sagitallis, G.tinctoria, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, 
Ranunculus bulbosus, R.acer, Campanula abientina, Alchemilla vulgaris, Trifolium repens, 
Hieracium piosella, Juncus effsus, Cerastium caespitosum, Lychnis flos-cuculi, Hypericum 
perforatum, Fragaria viridis, Stellaria graminea, etc. Se remarcă prezenţa tufelor de 
ienupăr(Juniperus communis), Brickenthalia spiculifolia, Vaccinum myrtillus. Populaţiile de 
narcise se dezvoltă şi în rariştile de molid, alături de Festuca rubra, Anthoxanthum 
odorantum, Deschampsia caespitosa, Luzula albida, Taraxum officinale, Veronica 
chamaedrys. 

Căi de Acces 
-Din drumul naţional DN 74 Alba Iulia - Abrud se intră pe drumul Judeţean DJ 107, 

modernizat, care duce la Bucium; de aici se urmează drumul comunal spre satul Valea 
Negrilesii, din care se desprinde un drum forestier până la poiană. 
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- Din DN 74 Alba Iulia - Abrud, din satul Feneş ( 7 km de Zlatna), pe Valea Feneşului, 
trecând după 10 km prin Rezervaţia "Cheile Feneşului", iar după încă 15 km, pe un drum 
forestier se ajunge la “Poiana Narciselor“. 

- Din centrul oraşului Zlatna, pe “ Valea Morilor “, drum betonat pentru numai 4 km 
trecând prin Vâltori – Pârâu Gruiului - Runc, pe lângă Vârful Vîlcoi (1348 ) se ajunge după 
21 km la Negrileasa. 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice: 

 recoltarea de eşantioane, roci sau alte materiale; 

 executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

 activităţile de vânătoare; 

 camparea în afara zonei destinate; săparea de şanţuri în jurul corturilor sau 
utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi; 

 aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate, distrugerea marcajelor şi a 
indicatoarelor; 

 defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru facerea focului; pentru aceasta se va folosi 
doar vegetaţie lemnoasă căzută la pământ; 

 practicarea turismului pe poteci neamenajate; 

 executarea de lucrări agricole şi silvice de amploare (cosit şi păşunat intensiv, tăieri 
de regenerare etc.); se permite efectuarea activităţilor de cosit şi păşunat acolo unde deja 
sunt practicate de localnici; 

 activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea calcarului, 
coloanelor de bazalt şi a altor materiale de construcţie; 

 realizarea oricăror construcţii, cu excepţia celor care vor deservi activităţilor de 
cercetare, gospodărire sau administrare a rezervaţiei, sau a celor tradiţionale (sălaşuri, 
adăposturi); 

 montarea de panouri publicitare, altele decât cele de popularizare a ariei protejate; 

 deversarea şi depozitarea deşeurilor menajere sau industriale; turiştii au obligaţia 
de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Rezervaţiei; 

 perturbarea liniştii în rezervaţie; 

 desfăşurarea de activităţi de tip off-road (maşini de teren, motociclete, ATV-uri). 
În rezervaţie se pot desfăşura următoarele activităţi: 

 păşunatul cu efective mici de animale, cositul; 

 se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocupare a terenului; 

 se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi animale; 

 activităţi de practicare a cicloturismului, pe drumurile care traversează poiana şi pe 
traseele marcate. 

Toate activităţile susceptibile de a avea un impact, chiar şi minor, asupra rezervaţiei, 
trebuie avizate de custodele ariei protejate, respectiv Asociaţia de Turism şi Ecologie 
Trascău Corp Zlatna. 

Anual se organizează petreceri câmpeneşti în luna mai, când înfloresc narcisele, 
situaţie în care se produc mari distrugeri ale poienii. Pentru protejarea mediului natural s-
au luat o serie de măsuri administrative de limitarea accesului turiştilor în poiană.  

Cadrul natural mai cuprinde şi alte obiective de importanţă locală care chiar dacă nu 
sunt evidenţiate şi puse sub regim de ocrotire, dau un farmec locului. Astfel pe Valea 
Cerbului se întâlneşte un conifer – zada (Larix Decidua) - exemplar cu frunze căzătoare.  
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Monumente istorice, situri arheologice – valori ale patrimoniului cultural ce 

necesită cercetare/protecţie conform prevederilor legale 
Monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2010 aprobată prin 

Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute (cu 
modificările şi completările ulterioare): 

- Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din satul Izbita, construită în secolul al XVIII-
lea, al cărui iconostas are o valoare deosebită (este declarată monument istoric, 
cod LMI 2010: AB-II-m-B-00239) 

- Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna-Abrud (1838 – 1865) de pe D.N. 74, 
sat Cerbu, din 1865 (cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411).7 

 
Situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat şi zone cu potenţial arheologic 

evidenţiat întâmplător in conformitate cu repertoriul arheologic naţional (RAN): 
 
Situri arheologice 

 Necropola romana de la Bucium – La Poduri, la E de Dambul Taului, la S de 
Fantana Strajii si Gruiu Vacarului, iar la V de Paraul Iadului, categorie: descoperire 
funerara, tip: necropola, sat Bucium, datare: epoca romana (cod RAN 3468.02). 

 Situl roman de la Bucium – “Vulcoi-Corabia”, la S de vârful Corabia, categorie: 
locuire civila, tip: asezare, sat Bucium, datare: epoca romana/sec. II-III. 

Zone cu patrimoniu arheologic reperat: 
 In proximitatea masivelor muntoase Rodu si Frasin, pe versanţii sudici, cu extindere 

in zonele limitrofe, respectiv depresiunea numita Valcea precum si vaile Abruzelului 
si a Sesii, au fost identificate sporadic urme ale activităţilor umane legate de habitat 
sau de exploatarea resurselor naturale, ce indică o intensitate redusă a acestora 
de-a lungul perioadelor istorice anterioare epocii moderne şi contemporane (cod 
RAN 3468.04)  

Zonă cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător: 
 Mina romana de la Bucium – Citera Slăveşoii, categorie: exploatare/cariera, tip: 

mina, sat Bucium, datare: epoca romana (cod RAN 3468.03). 
 

                                                           
7
 Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865),cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411, se 

afla amplasat in satul Valea Poienii si nu in satul Cerbu. 
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Obiective culturale pentru care s-a declanşat procedura de clasare ca monumente 
istorice conform adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 82/04.02.2013 şi care necesită conform legii 
măsuri temporare de protecţie, până la finalizarea procedurii şi definirea statutului juridic al 
acestor obiective – clasare sau neclasare. În perioada elaborării prezentului  Plan Urbanistic 
General au fost clasate cele șase obiective culturale, astfel:   

 ”Crucea de la Valea lui Stefan”, situata in satul Valea Negrilesii, monument grupa 

valorică B, cod în Lista monumentelor istorice AB-IV-m-B-21079; 

 “Crucea de la Târău”, situata in satul Valea Negrilesii, monument grupa valorică B, cod 

în Lista monumentelor istorice AB-IV-m-B-21080; 

 “Crucea de drum”, situata in satul Bucium Sat, monument grupa valorică B, cod în Lista 

monumentelor istorice AB-IV-m-B-21076; 

 “Crucea de drum “Țăndrău”, situata in satul Valea Negrilesii, monument grupa 

valorică B, cod în Lista monumentelor istorice AB-IV-m-B-21078; 

 “Crucea de la Piața”, situata in satul Poieni, monument grupa valorică B, cod în Lista 

monumentelor istorice AB-IV-m-B-21081; 
 “Crucea episcopului Andrei Saguna cu troita”, situată in satul Gura Izbitei, monument 

grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice AB-IV-m-B-21077; 
 

Pe lângă frumuseţile naturale se evidenţează locuri pline de istorie, tradiţie şi cultură, 
care pot constitui importante resurse de dezvoltare turistica. 

Pe lângă valoarea industrială incontestabila dată de resursele subsolului, care 
reprezinta atu-ul principal al aceastei zone, cunoscută în literatura geologică ca făcând 
parte din „patrulaterul aurifer al României”, zona prezintă un interes semnificativ şi din 
punct de vedere turistic, argumentat prin: prezenţa a numeroase vestigii daco-romane de 
mare importanţă culturală şi istorică. 

Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt corelate cu 
activitatea economica principala desfasurata in zona, respective mineritul si sunt rodul 
eforturilor tehnice, culturale şi economice, cât şi elemente materiale şi spirituale 
tradiţionale ale oamenilor, manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu 
natura. 

Vestigiile trecutului atestă pe teritoriul comunei Bucium existenţa unor străvechi 
exploatări miniere, cunoscute încă din epoca romană şi continuate până in perioada 
moderna, mineritul fiind aproape singura activitate economică din localitate şi ocupaţia de 
bază a locuitorilor. 

În satul Bucium Poieni, pe Muntele Vîlcoi şi Corabia (la Slăvăşoaie) se află două 
cimitire romane, care atestă vechimea exploatării aurului aici. 

Ieruga Corabiei situată în masivul Corabia este o lucrare de proporţii gigantice. Aurul 
aici s-a aflat la suprafaţă în stâncă. Exploatarea lui s-a făcut prin săparea unui şanţ lung 
de peste 600m, 40m lăţime şi peste 30 m adâncime. 

În masivul Vâlcoi în anul 1831 s-au descoperit patru inele de buclă de aur din epoca 
bronzului. Aceste inele se află astăzi la Kunsthistoriches Museum, Viena. Tot aici în 
decursul timpului au fost identificate lucrări miniere romane, altare votive şi o importantă 
necropolă din acea perioadă. 

Din perioada romană avem identificat drumul roman denumit „Calea Bătrână” de pe 
Muntele Corabia, care făcea legătura dintre zona minieră Bucium şi bazinul Bradului. 

Proeminenţa stâncoasă numită Baştea, uneori colţul Baştii, care are la bază cuvântul 
başte ce înseamnă fortificaţie şi care este amplasată la intrarea în defileul Bucium Cerbu 
spre pasul Dealul Mare. 

Descoperirea de pe Dealul Negrileasa, la est de Corabia din anii 1870-1880 a unui 
mare tezaur monetar din anii 116-167 după Hristos, denotă importanţa economică a zonei 
în plină perioadă de dominaţie romană în Dacia. 
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Pe aceste meleaguri sunt locurile de desfăşurare a unor important evenimente 
istorice de importanţă naţională care s-au petrecut în Ţara Moţilor şi care au rămas în 
conştiinţa neamului: 

 Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784 – 1785), 

 Răscoala minerilor din Bucium 1817–1819 împotriva prestaţiilor şi dărilor exagerate 
la care erau obligaţi, acţiune în care sunt sprijiniţi de Ecaterina Varga, „doamna munţilor” 
cum a fost numită. 

Participarea buciumanilor la evenimentele din anii 1848-1849 când s-a desfăşurat 
revoluţia din Transilvania condusă de Avram Iancu, mai exact bătălia de la podul Bolfu 
unde au fost înfrânte trupele lui Hatvany de către revoluţionari, loc aflat în apropierea 
drumului DN 74 ce trece în vecinătatea bisericii din Bucium Cerbu. 

În comună a fost ridicat un monument din marmură, în amintirea eroilor Revoluţiei de 
la 1848–1849 (la Gura Cerbului), iar la Detunata Flocoasă este o cruce săpată în piatră 
(acolo fiind punctul de observaţie al revoluţionarilor de la 1848). 

Buciumanii au făcut parte din delegaţia care a însoţit conducătorii PNR în iunie 1892 
pentru a prezenta Memorandul împăratului şi un nr. de 118 persoane au semnat 
adeziunea pentru Memorandum ca fiind „cea mai sinceră expresiune a voinţei şi dorinţei 
poporului român”. 

In memoria zilei de 23.07.1893, când a avut loc la Sibiu conferinţa extraordinară a 
Partidului Naţional Român din Transilvania şi Ungaria, locuitorii comunei Bucium au ridicat 
o troiţă din piatră. Aceasta se află şi în prezent în faţa uneia din cele şase biserici ale 
comunei Bucium, în satul Cerbu. 

Un număr de 180 – 200 de persoane din Bucium, „care au fost îndemnaţi de simţul 
cu adevărat românesc”, îmbrăcaţi în costume buciumăneşti au participat la Adunarea de la 
Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, care a consfinţit reîntregirea României Mari. 

În satul Valea Poienii (si nu in satul Cerbu, asa cum apare eronat mentionat in LMI 
2010) există un monument inscripţionat (obelisc) în limba latină – inchinat constructorilor 
şoselei Zlatna – Abrud (1838-1865, cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411). 

Numeroasele plăci comemorative existente în comună atestă trecerea pe aceste 
meleaguri a unor personalităţi de renume mondial si naţional: 

Ion Agârbiceanu (a slujit ca preot intre anii 1906-1910 şi a scris aici romanul 
Arhanghelii şi nuvelele Fefeleaga şi Melentea. Pe poteca ce urcă spre Detunate se află 
casa Fefelegii, eroina din nuvela cu acelaşi nume. In satul Valea Şesii se găseşte 
Expozitia muzeala „Fefeleaga” sau „Casa Fefeleaga” cum mai este ea numită–inaugurata 
recent în primăvara anului 2008 la împlinirea a 100 de ani de la aparitia nuvelei lui 
Agârbiceanu. 

Ion Pop Reteganul (mare folclorist, a lucrat ca învăţător între 1881-1884). Pe o 
clădire situată chiar lângă şosea citim: „Aici în şcoala întemeiată de Gheorghe Şincai a 
funcţionat ca învăţător (1881-1884) marele folclorist Ion Pop Reteganul (1853-1905),” aici 
funcţionează si „Expoziţia etnografică” permanentă a comunei Bucium – din 2009. 

Ecaterina Varga („Doamna moţilor” a locuit aici între anii 1840-1847, îndemnându-i 
pe români la luptă pentru drepturile lor). În satul Izbita, pe clădirea fostei şcolii primare 
citim: „Pe acest loc a fost casa în care a locuit între anii 1840-1847 neînfricata luptătoare 
pentru drepturile buciumanilor Ecaterina Varga (1802-1852)”; acest imobil a fost donat 
scolii de catre Ioan Micu, învatator. 

De asemenea mai există o placă comemorativă care aminteşte faptul că în anul 1865 
au poposit venind de la o şedinţă a societăţii Astra, ţinută la Abrud, Avram Iancu, George 
Bariţiu, Timotei Cipariu, Axente Sever, Ilie Măcelaru, care împreună cu localnicii au cântat 
„Deşteaptă-te române”.  
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O placă situată sus la Detunata Goală ne spune: ”Azi 30 august 1865, George 
Bariţiu, Avram Iancu, Timotei Cipariu, Axente Sever, Ilie Măcelaru şi mult alt popor au 
petrecut la Detunata, au venit din Abrud, de la Adunarea „ASTREI”, au fost salutaţi de 
preotul Iosif Ciura. „...Deşteaptă-te române ! a răsunat peste munţi şi văi.” 

 

                       
 

La intrarea pe Valea Şesii într-o casă cu parterul din piatră şi etaj din lemn, au fost 
găzduite mari personalităţi, după cum citim: „Aici în casa familiei David, au poposit în 
24.07.1900 venind de la Abrud spre Detunata membrii Societăţii de teatru român în frunte 
cu Iosif Vulcan, Gheorghe Dima şi Vasile Goldiş.” 

Emmanuel de Martonne - mare geograf francez a poposit în localitate în anii 1921 
şi 1936, în drum spre Detunate. 

Aici s-a născut Emil Dandea, absolvent a Facultăţii de drept din Cluj Napoca şi al 
Academiei Comerciale din Viena, a fost primar la Târgu Mureş între anii 1922-1926 şi 
deputat de Mureş în Parlamantul României între anii (1926-1928 şi 1937). 

Aici s-a născut Ion I. Agârbiceanu profesor universitar de fizică la Institutul de Petrol 
şi Gaze Bucuresti, om de ştiinţă şi descoperitorul laserului românesc - fiul lui Agârbiceanu 
scriitor şi preot. 

În satele buciumane se mai găsesc inca gospodării constituite după tipicul feudal: 
casă şi şură, cu şteamp şi troiţa. Casele din lemn aflate în susul văilor sunt deosebite prin 
arhitectura populară românească, forma lor arhaică cu cămară pe colţ şi târnaţ se 
regăseşte în întreaga zonă a Ţării Moţilor. Exemplificative în acest context sunt: Casa 
Zidaru Coslău, Casa Ţipţar Ştefan a Sâvului, Casa Salvina Plitului, Casa Trifu Maria, Casa 
Culda Ion, etc. 

Gospodăria Bembea Nicolae situată peste Apa Albă, unde exista moară şi şteamp, 
reprezintă un ansamblu de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Reconstituirea unor şteampuri 
în Bucium – Poieni sau în alte localităţi unde au existat ar constitui puncte de atracţie 
turistică. 

Activitatea omului reprezintă un factor de risc asupra cadrului natural cât şi cel 
construit. Exploatările miniere de pe Valea Izbitei sau cele de la Roşia Poieni au afectat 
negativ cadrul natural cât şi conditiile de viaţa ale localnicilor. Haldele miniere dela Roşia 
Poieni au ocupat suprafeţe întinse de terenuri agricole (păşuni) în partea nordică a 
comunei în zona localităţii Muntari, afectând chiar şi vatra aşezărilor. Apele din minele de 
la Izbita cât şi cele scurse din haldele de steril sunt poluate degradând Valea Abrudelului 
până la vărsarea acestuia în râul Arieş. Factorii de risc antropic ce acţionează asupra 
peisajului natural sunt: scurgeri de ape din halde şi din mine, deschideri de drumuri 
forestiere şi defrişari, păşunat excesiv şi în zone nepermise şi turism neorganizat. 
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2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 

 

2.3.1. Administrativ 

 

 
Harta teritoriului administrativ al comunei Bucium 

Organizarea administrativ teritorială a comunei Bucium s-a păstrat, în linii mari, 
neschimbată din anul 1968, cuprinzand 30 de sate sau cătune. 

2.3.2. Particularităţi 

În vederea identificării potenţialului de dezvoltare socio-economică locală, cele 30 de 
unităţii teritoriale au fost delimitate (microzone). Acestea cuprind un teritoriu coerent din 
punct de vedere geografic şi funcţional, în care funcţionează inter-relaţii tradiţionale şi 
viabile între localităţi. 

Teritoriul administrativ al comunei se află în întregime în Munţii Metaliferi, într-o 
depresiune drenată de pârâul Buciumanilor şi cuprinde localităţile: Bucium, Angheleşti, 
Bisericani, Bucium Sat, Cerbu, Ciuculeşti, Coleşeni, Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, 
Gura Izbitei, Heleşti, Izbicioara, Izbita, Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, 
Petreni, Poiana, Poieni, Stîlnişoara, Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea 
Negrilesii, Valea Poienii, Valea Şesii, Văleni, Vîlcea.  

Majoritatea localităţiilor sunt dezvoltate pe lângă un pârâu afluent al Văii 
Buciumanilor, dar situate la o latitudine mult mai mare şi având un acces anevoios care nu 
permite dezvoltare aşezărilor. Principalele artere posibile de dezvoltare sunt dealungul 
celor două căi de comunicaţie care străbat teritoriul administrativ al comunei Bucium, 
DN74 şi DJ 107I. 

Printr-un program de modernizare a drumurilor locale, în principal cele de legătură 
între sate, se poate asigura accesul mult mai uşor cu şanse mari de dezvoltare a zonei.  

Localitatea Bucium, se află la o distanţă de aproximativ 73 km de municipiul Alba 
Iulia, cea mai apropiată localitate urbană fiind oraşul Abrud, situat la 12 km, comunele 
învecinate pe drumul judeţean DJ107I sunt: Mogoş, Ponor, Râmeţ şi municipiul Aiud. 
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    Reşedinţă de comună este localitatea Bucium. 
 Comuna se învecinează cu: 

 în partea nordică - comuna Lupşa 
 în partea estică - comuna Mogoş, 
 în partea sudică - oraşul Zlatna, 
 în partea sud-vestică - comuna Ciuruleasa 
 în partea vestică - comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud. 

  
Căile de comunicaţii care străbat comuna Bucium (conform HGR 43/1998 privind 

încadrarea în categorii a drumurilor naţionale şi HGR 540/2000 privind aprobarea 
încadrarii în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate private 
deschise circulatiei publice) sunt:  

DN 74: Principala cale de acces în comună, străbate comuna pe o lungime de 7,55 
km de la km 43+250 (graniţa dintre comuna Bucium şi oraşul Abrud) la km 50+800 
(graniţa dintre comuna Bucium şi oraşul Zlatna). 

DJ 107 I: Cel de al doilea drum ca şi importanţă este DJ 107 I şi străbate comuna pe 
o distanţă de peste 16 km, face legătura înte DN74 şi reşedinţa de comună Bucium. 

DC 87: Negrileasa – Poiana Narciselor cu o lungime de 6,8 km,  
DC 88: Lupuleşti – Poieni – Stîlnişoara cu o lungime de 2,20 km, 
DC 117: Muntari – Jurcuieşti cu o lungime de 7,75 km,  
DC 149: DJ 107 I – Valea Abruzel – Bisericani, drum cu o lungime de 6,70 km,  
DC 150: DJ 107 I – Ciuculeşti – Detunata Goala, în lungime de 3,50 km,  
DC 127: DJ 742 – Floreşti – 3,0 km.  

Localităţile componente ale comunei sunt aşezări de munte, cu un areal întins pe o 
suprafaţă medie, cu un intravilan delimitat, au acces uşor doar la localitatea reşedinţă de 
comună. Drumurile sunt amenajate parţial sau complet neamenajate. 

În Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba (P.A.T.J.) pentru comuna 
Bucium au fost prevăzute intervenţii legate de infrastructură şi echipare tehnico – edilitară. 

Prin geografia locului, comuna face parte din zona de influenţă a oraşului Abrud care 
cuprinde 5 unităţi administrativ teritoriale: - oraşul Abrud şi comunele: Ciuruleasa, Roşia 
Montană, Mogoş, Sohodol. Pozitia întregului areal, îi confera multiple avantaje, legături 
economice, sociale şi culturale cu oraşele Zlatna, Câmpeni, Baia de Arieş. 

Multiplele asemănări, pornind de la tradiţie până la existenţa de zi cu zi a întregii 
zone fac posibilă cooperarea interregională a tuturor administraţiilor comunelor. 

2.4.  ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

2.4.1.      Istoricul activitatilor miniere in comuna Bucium, ca factor de dezvoltare economica8 

Comuna Bucium este o zona cu o foarte mare si indelungata traditie in minerit. Din 
punct de vedere al distributiei si genezei acumularilor de substante minerale utile, se pot 
separa mai multe perimetre, cele mai importante, de la nord la sud, fiind dupa cum 
urmeaza: 

-Rodu-Frasin, acumulari filoniene si de impregnatie cu aur-argint 
-Vipere-Contu-Arama, acumulari filoniene de aur-argint 
-Izbicioara-Botes, acumulari filoniene de aur-argint 
-Tarnita, acumulari de tip “porphyry-copper” (impregnativ) de cupru cu continut redus de 

aur. 

                                                           
8
  Nicolae Maghiar, Stefan Olteanu (1970): Istoria Mineritului in Romania. Editura Stiintifica, Bucuresti 

 Ghiţulescu, T.P., Socolescu, M. (1941) - Etude géologique et minière des Monts Métallifères (Quadrilatère 

aurifère et régions environnantes). An. Inst. Geol. Rom., vol.XXI, p.181-465, Bucureşti. 
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-Poieni, acumulari filoniene de aur-argint 
-Valcoi-Corabia, acumulari filoniene de aur-argint. Toate aceste zone, au fost 

exploatate inca din cele mai vechi timpuri si pana in perioade recente atat in subteran cat 
si la suprafata. In ultimii ani in zona Bucium au avut loc lucrari extinse de cercetare si 
evaluare a zonelor miniere exploatate in trecut in vederea exploatarii unora dintre ele 
folosindu-se tehnologii moderne. 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Directia Generala Gestionare, Evaluare 
si Gestionare Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeana, Compartimentului de 
Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale Alba-Iulia, prin nota de constatare nr. 
49/16.01.2015, mentioneaza urmatoarele perimetre de exploatare pentru zona comunei 
Bucium: 

- perimetrul temporar de exploatare Bucium Valea Bocsii, permis de exploatare nr. 
17326/2014 – activitati miniere de exploatare a andezitului – S.C. PROSPER APUSENI 
S.R.L.; 

- perimetrul de exploatare Rosia Montana, definit in Licenta nr. 47/1999; 
- perimetrul de exploatare Rosia Poieni, definit in Licenta nr. 660/1999. 
In evidenta A.N.R.M. exista inregistrate rezerve de minereuri de cupru si minereuri 

de cupru cu continut scazut, in perimetrele Bucium Izbita si Bucium Tarnita.  
 Sunt solicitate doua licente de exploatare in perimetrele Rodu-frasin si Tarnita in 

baza art. 17(1) si art. 18(2) din legea nr. 85/2003, ca urmare a rezultatelor obtinute din 
licenta de explorare nr. 218/1999 – Complex Bucium. 

In dealul Corabia, exploatarea mineralizatiei auro-argentifere a inceput inca din 
perioada antica ea avand loc atat la zi cat si in subteran. Cea mai importanta mina se afla 
in dealul Valcoi-Corabia, unde exploatarea a inceput chiar de la suprafata la cota +1300 
m, printr-un sant magistral larg de pana la 20 m si apoi a continuat pana la 200 m 
adancime, unde se mai afla inca urmele galeriei Ieruga-Scursura.  

In acest deal romanii au exploatat asa de intens filonul Ieruga, incat dealul Corabia 
pare ca este taiat in doua din varf pana la nivelul galeriei Ieruga-Scursura. Galeria romana 
Petru si Pavel din versantul dinspre Poieni al dealului Corabia a fost si ea amintita des in 
relatari din mai multe perioade, aici intalnindu-se profilul trapezoidal tipic sapat cu dalta si 
ciocanul.   

 
Sant suprafata Corabia pe filonul Ieruga 

 

Din anul 1940, rambleul rezultat aici in urma exploatarilor vechi si care avea 
continuturi mai bune decat filonul original, ramas sub galeria amintita, a fost exploatat de 
catre directia administrativa a minelor din Zlatna. 

In dealurile Valcoi-Corabia si Botes din hotarul comunei Bucium, se gaseau circa 150 
de mine (guri de galerie), in care au mai fost exploatate si alte filoane mai sarace, minele 
fiind inalte la intrare, dimensiunile lor scazand treptat odata cu avansarea. 
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Mineritul in zona Bucium nu a fost interupt vreodata, insa la mijlocul secolului al 18-
lea in relatarile vremii se face din nou referire la o rascoala a minerilor din 1769 asupra 
celor care incasau darile, aceste actiuni la care au participat si minerii din Bucium, 
culminand cu rascoala lui Horea, Closca si Crisan din anul 1784. 

Relatari din anul 1886, amintesc ca mai multe mine, erau concesionate unor firme 
strӑine, astfel, putul francezilor din baza dealului Vipere, a fost sapat se pare in aceasta 
perioada, pentru a putea exploata in adancime filoanele din zona Contu-Vipere. Alte 
exploatari la suprafata sub forma de coranzi (in numar de 3), au fost executate in zona 
Rodu, la vest de dealul Frasin. 
Coranzi in care a fost exploatat minereu auro-argentifer in zone de intersectii filoniene sau 
in zone cu mineralizatie de tip impregnativ au fost executate si in subteran in zona Rodu-
Frasin. 

  

Coranda in dealul Frasin-stanga si coranda subterana in galeria Bradului-Rodu,dreapta 

Tot cam in aceeasi perioada a fost exploatat de la suprafata si filonul Arama, iar mai 
tarziu in aceasta zona, exploatarile au continuat si in subteran cu galeriile Sfanta Treime 
sau Napoleon. De asemenea intre Arama si Contu exploatarea filoanelor de argint si aur a 
fost deschisa prin galeria Ana. Mai tarziu in perioada comunista si dupa aceasta (1960-
1997), intreprinderile de stat au explorat in subteran cu mai multe galerii, filoane de aur si 
argint din zonele Valcoi-Corabia, Izbicioara-Botes si Rodu-Frasin. 

 

 
 

Sant suprafata pe filonul Arama                    şi         coranda de suprafata in zona Rodu-Sud. 

 
Pe la mijlocul secolului al 19-lea sunt amintite in “Istoria Mineritului in Romania” 

exploatari de minereu de cupru, si in zona Bucium (probabil Arama). 
Apoi in secolul 20 o parte dintre micii proprietari de mine de aur din zonele Bucium-

Izbita si Bucium Sasa, neputand redeschide minele vechi, s-au constituit intr-o societate 
anonima in anul 1926.  
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Cu bani imprumutati de la Banca din Abrud, au redeschis si extins minele, au 
construit un steamp Californian cu 20 de sageti din fier cu care prelucrau minereul extras 
din mina, producand anual 15-20 kg de aur, iar slicul era trimis la uzinele metalurgice din 
Zlatna. La un moment dat in Zona Bucium existau  si un numar de 102 steampuri 
particulare. 

In zona Bucium Poieni, pentru exploatarea aurului a luat nastere in 1922 o alta 
societate, Societatea Aurifera din Bucium, prin cumpararea concesiunilor micilor asociatii 
miniere si a proprietatilor individuale. Aceasta societate si-a lucrat concesiunile numai prin 
arendasi, de la care primeau 10-15%, din minereul extras manual, pe care arendasii il 
prelucrau cu steampurile proprii. In 1934 Societatea Aurifera Bucium si-a vandut 
concesiunile Societatii anonomie Aur din Bucium, care a inceput chiar in acel an lucrari 
ample de deschidere, iar in 1936 societatea si-a construit steampuri pe valea Izbitei, unde 
se prelucra minereul aurifer din minele Petru si Pavel si Hermania. 

 
 

           Halda galeria Flotatie in stanga si iaz cu faini de prelucrare in dreapta-ambele pe V. Izbita 

Urme ale exploatarii in subteran (halde de steril) si a prelucrarii minereului cu 
steampurile se mai observa si azi pe Valea Izbitei, ele afectand astazi mediul inconjurator. 

De asemenea in lucrarile istorice, de monografie ale mineritului in Romania si in 
special in muntii Apuseni, sunt reproduse o serie de poze care reprezinta in cel mai fidel 
mod posibil aceasta indeletnicire de baza a buciumanilor in perioada moderna veche.  

Ele arata modul in care erau sapate si amenajate la suprafata intrarile in galerii, 
transportul minereului cu calul si in cosuri de nuiele, toata munca in subteran si la 
suprafata fiind manuala. 

   

  
Poze vechi prezentand detalii din activitatea miniera din zona Bucium 
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Un aspect important rezultat in urma mineritul intens din zona Bucium, este 
reprezentat de poluarea apelor datorata lucrarilor miniere vechi existente in zona. Astfel 
apele meteorice care patrund de la suprafata in subteran pe fisuri, fracturi, falii sau filoane, 
circula prin galerii de dimensiuni uneori impresionante, de sute si mii de metrii, spaland 
zonele mineralizate cu minerale ce contin fier sau minerale grele si se transforma in ape 
acide ce se scurg liber in reteaua hidrografica din zonă. In unele cazuri acestea se 
acumuleaza in subteran, in spatele unor prabusiri de galerii, si se elibereaza sub forma de 
viituri ce polueaza puternic apele. 

Mai jos cateva aspecte ale poluarii curente din Bucium Poieni, si Bucium Izbita cu 
ape scurse din Galeriile Poieni si Flotatie +780 (Izbita). 

 
Aspecte poluare curenta: Gal. Poieni, Gal. Flotatie si paraul Izbita 

 

In 1941 Ghitulescu si Socolescu scriu o ampla monografie miniera a muntilor 
Metaliferi, in care se face, pe linga alte zone miniere si un inventar destul de complet al 
lucrarilor miniere din zona Bucium. Acestea sunt descrise din punct de vedere geologic, 
minier si cu referiri detaliate ale tipurilor de mineralizatie, fiind enumerate toate galeriile 
cunoscute la acea vreme din zonele: Rodu-Frasin, Poieni, Contu-Vipere, Arama, Valcoi-
Corabia, Tarnita si Botes, pana la Valea Pietrelor spre Zlatna.  
Primele lucrări de prospecţiune geologică care au evidenţiat corpul subvulcanic Tarnita au 
fost executate tot de T.P. Ghitulescu si M. Socolescu, rezultatele fiind publicate în 1941 in 
sinteza geologica a Munţilor Metaliferi. 

In perioada anilor 1950- 1990 au fost executate lucrari de cercetare geologica si 
lucrari miniere si de foraje de explorare de catre intreprinderile de prospectiuni si de 
explorare de stat. Astfel din 1954 pana in 1972 lucrari de prospectiune geologica au fost 
intreprinse de Cornelia Andrei si in aceeasi perioada s-au executat si lucrari de 
prospectiune geofizica si geochimie. Prospectiunile geochimice pentru cupru, plumb si 
argint efectuate in anul 1969 au conturat in versantul vestic al dealului Tarnita si in bazinul 
superior al paraului Glamului o anomalie de cupru. 

Din 1974 si pana in 1997 I.P.E.G. Hunedoara, mai apoi denumita S.C. Minexfor S.A., 
a intreprins o serie de programe de cercetare care cuprindeau si lucrari miniere de 
deschidere a unor filoane sau corpuri de minereu. In aceasta perioada s-au executat 
orizonturi extinse de galerii  prin redeschiderea unor galerii vechi sau executarea unor 
galerii noi in zona Rodu-Frasin (gal. Parau, Concordia, Traian, Decebal, Haracai, Galaleria 
nr. 8, Gal. Sasa, Vulpea, Rendea, etc)  zona Izbicioara-Botes (Gal. izbicioara), zona 
Tarnita (orizonturile 780 - Gal. Flotatie, 880, 980, 1005, Gal. Napoleon) si zona Valcoi 
Corabia (galeriile Baia Cocului, Abraham, Speranta). 

In perioada 1999 – 2007 S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. a detinut in zona 
Bucium Licenta de Explorare emisa de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. 

In aceasta perioada S.C. RMGC S.A., a executat un amplu program de cercetare 
geologica prin lucrari de de foraje de suprafata, redeschidere a lucrarilor miniere vechi 
pentru recoltare de probe si cartari geologice de detaliu.  
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Au fost avute in vedere toate perimetrele in care existau indicatii ale existentei de zone 
mineralizate sau lucrari miniere vechi. In urma acestor lucrari de cercetare au fost 
delimitate 2 zone cu potential de exploatare economica a mineralizatiilor, Bucium Rodu-
Frasin si Bucium Tarnita si pentru care au fost solicitate la Agentia Nationala pentru 
Resurse Minerale emiterea a 2 licente de exploatare. Documentatiile respective sunt in 
curs de analiza. In baza acestor licente vor fi demarate 2 proiecte miniere de extragere si 
prelucrare a minereurilor auro-argentifere in zona Bucium Rodu-Frasin si respectiv a 
minereurilor cuprifere cu aur in zona Bucium Tarnita. 

 
2.4.2. Structura activitatilor economice 
 
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei 

comunei Bucium au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. Istoric, 
principala activitate economica a din zona a constat in exploatarea resurselor naturale 
foarte bogate din aria comunei Bucium. 

În prezent, din cauza inchiderii exploatarilor miniere din zona comunei, activitatea 
economică este legată în principal de creşterea animalelor şi în secundar de agricultură , 
asigurand doar un nivel de subzistenta. Activitatea industriala nu are o pondere însemnată 
în economia comunei, constând doar în exploataţii forestiere şi exploataţii miniere 
abandonate si ne-reabilitate. Cu toate acestea, aproximativ 40 Ha din suprafata comunei 
sunt impactate de activitatile miniere aferente exploatarii miniere de cupru de la Rosia 
Poieni, derulate de operatorul SC Cuprumin SA, fara impact economic major asupra 
comunei Bucium. 

Activitatea de construcţii are caracter sezonier, nu există firme specializate, tot ce se 
construieşte se face prin angajarea unor firme din oraşele învecinate. 

Amplasarea comunei Bucium într-o zonă defavorizată economic, determinată de 
diminuarea drastică a activităţii extractive în declin, duce la împosibilitatea de a asigura 
surse de existenţă unei populaţii relativ numeroase. O bună parte dintre locuitori au ca 
singură posibilitate de castigare a existenţei agricultura de subzistenta, micile afaceri cu 
caracter local şi intr-o foarte mica masura turismul. Potentialul minier al comunei Bucium si 
al zonelor invecinate poate revigora insa activitatile economice din perimetrul analizat. 

În realizarea analizei, s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Alba, date extrase din Registrul Agricol al comunei Bucium, 
informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în judeţul Alba 
privind Zona Munţiilor Apuseni. 

Pe teritoriul comunei existau, la nivel anului 2011, 2 întreprinderi familiale, 16 
Societăţi cu Răspundere Limitată şi 27 persoane fizice autorizate care activau în domeniul 
serviciilor. Ca profil putem enumera: comerţ cu mărfuri alimentare şi nealimentare, 
transport mărfuri, alimentaţie publică, cazane pentru ţuică, prelucrarea lemnului, turism, 
etc. 

Analiza întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul comunei Bucium, evidenţiază 
capacitatea extrem de redusă a acestora de a furniza locuri de muncă pentru populaţia 
comunei. Este dificil, din punct de vedere obiectiv, a pretinde IMM-urilor să se stabilească 
în zone lipsite de infrastructură (drumuri şi echipare edilitară). O altă raţiune obiectivă 
constă in lipsa generalizată a banilor in randul  locuitorilor rurali, puşi în imposibilitatea de 
a plăti chiar şi serviciile elementare. 

Pentru ca instituţiile private să se dezvolte este important să existe şi să funcţioneze 
un parteneriat public-privat pentru constituirea infrastructurii necesare, greu de realizat în 
mediul rural. Acest lucru se poate realiza prin investitii private in domenii precum 
exploatarea resurselor naturale sau activitati conexe sectorului minier. 
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Structura economică pe domenii de activitate: 
Agricultura 
Potenţialul agricol al comunei Bucium este reprezentat, ca în cazul tuturor aşezărilor 

montane, de suprafaţa mare a păşunilor şi fâneţelor care determină ca principalul sector al 
agriculturii locale să fie creşterea animalelor, a bovinelor. Cultura plantelor este de 
importanţă secundară, datorită suprafeţei extrem de restrânse a terenurilor arabile fertile  
(numai 2,31% din totalul suprafetei comunei si 6,31% din suprafata agricola totala) cât şi 
datorită condiţiilor climatice locale care nu favorizează decât cultura cartofului şi, restrâns, 
cultura plantelor furajere şi a legumelor, pe parcele mici.  

Din suprafaţa totală de 8467 ha a comunei Bucium, la nivelul anului 2011, terenul 
agricol ocupa o suprafaţă de 3163 ha, adică 37,36%. Suprafaţa redusă a terenului arabil 
este o caracteristică a aşezărilor montane, în care cea mai mare parte a teritoriului 
administrativ al comunelor este ocupată de păşini şi fâneţe. Suprafeţele ocupate de 
diferitele categorii de folosinţă agricolă, la nivelul anului 2011, sunt prezentate în tabelul 
următor:   

SUPRAFAŢA AGRICOLA TOTALĂ 3163 ha 

 Suprafaţa arabilă  8,72% 

 Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole 0% 

 Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole 0% 

 Suprafaţa – păşuni 47,93% 

 Suprafaţa – fâneţe 43,35% 

 

 

 
Total fond funciar: 8467 ha 
 
Din care: 
 Arabil:         276 ha  
 Păşuni:     1516 ha 
 Fâneţe:     1371 ha 
Total agricol: 3163ha 
 
 Păduri:  4730 ha 
 Ape:          15 ha 
 Teren neproductiv: 439 ha  
 Curţi-construcţii:       78 ha 
 Drumuri:                   42 ha 
Total neagricol: 5304 ha  

 
Suprafaţa de teren agricol este de 3163ha adică 37,36% din total suprafaţă 

comună, din care: 
- Suprafaţa arabilă ocupă 276 ha, respectiv 8,72%-din terenul agricol; 
- Pajiştile ocupă 2887 ha, respectiv 91,28%-din terenul agricol. 

Suprafaţa de teren neagricol este de 5305 ha, adică 62,64% din total suprafaţă 
comună, din care: 

- Pădurea ocupă 4730 ha, respectiv 89,18%; din terenul neagricol; 
- Apele ocupă o suprafaţă de 15,00 ha, respectiv 0, 28%; din terenul neagricol; 
- Terenul neproductiv ocupă 439 ha, respectiv 8,28%; din terenul neagricol; 
- Curţi-construcţii ocupă 78ha, respectiv 1,47%; din terenul neagricol; 
- Drumurile ocupă o suprafaţă de 42,00 ha, respectiv 0,78% din terenul neagricol. 
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Din tabelul anterior se observă că, din totalul de 3163 ha teren agricol 91,28% 
reprezintă suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe. Suprafaţa ocupată de terenul arabil este 
nesemnificativă, acesta deţinând o pondere mică din totalul terenului agricol. 

În cazul comunei Bucium nu putem vorbi despre suprafeţe arabile întinse, de mari 
dimensiuni. Dimpotrivă, terenurile arabile sunt de dimensiuni reduse, răspândite pe lângă 
gospodăriile populaţiei, concentrate în lungul văilor râurilor şi pâraielor, care au furnizat, în 
timp, un minim de material fertil care permite o agricultură subzistenţială, destinată 
consumului propriu al populaţiei comunei. Comuna nu deţine suprafeţe cultivate cu pomi 
fructiferi şi viţă de vie, climatul local fiind nefavorabil acestor tipuri de plantaţii. Puţinii pomi 
fructiferi sunt răspândiţi în gospodăriile populaţiei. 

Prima concluzie pe care o putem deduce din structura modului de folosinţă a 
terenului agricol este că, în ceea ce priveşte agricultura, cultura plantelor este mai puţin 
reprezentativă, comuna Bucium remarcându-se prin potenţialul ridicat pentru sectorul 
creşterii animalelor. 

Terenurile agricole şi forestiere stau la baza ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din 
sursele principale de venituri. Se poate spune că, aşa cum se prezintă în prezent, 
economia comunei are un pronunţat caracter agrar de subzistenţă. Cadrul natural în care 
este amplasată comuna Bucium, face ca funcţiunile de bază ale comunei să fie legate de 
zootehnie, cea mai marte parte a teritoriului administrativ fiind ocupată de suprafeţe 
agricole (păşuni, fâneţe, arabil). 

Distribuţia culturilor agricole se face în funcţie de relief şi altitudine, zonele mai joase, 
de luncă şi pantele domoale fiind afectate culturii cartofului şi a plantelor furajere, iar cele 
mai înalte fâneţe şi păşuni. Creşterea animalelor este practicată pe întreg teritoriul 
comunei în sistem gospodăresc. Suprafeţele arabile cu randament redus (arabil 276 ha – 
3,26% din suprafaţa comunei), nu asigură produse agricole corespunzătoare şi suficiente, 
dar păşunile şi fâneţele (păşunile – 1516 ha – 17,90% din sup.comunei şi fâneţele – 1371 
ha -16,19% din suprafaţa comunei) asigură dezvoltarea sectorului de creşterea animalelor. 
 

           Producţia zootehnică 
Ca majoritatea comunelor din zona montană, Bucium îşi axează preocupările din 

agricultură pe ramura creşterii animalelor, în special creşterea bovinelor în gospodării. 
Creşterea animalelor este o ocupatie tradiţională şi îndelungată a locuitorilor acestei 
comune, asigurându-se necesarul de carne, lapte şi produse lactate pentru populaţia 
locală şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa urbană dar şi pe plan local, prin 
valorificare în domeniul agroturismului. 

Potenţialul natural este favorabil dezvoltării acestei activităţi, comuna Bucium având 
o suprafaţă acoperită de păşuni şi fâneţe naturale de 2887ha - 34.10% din suprafaţa totală 
a teritoriului administrativ al comunei. 

Creşterea animalelor este orientată prioritar spre creşterea bovinelor şi ovinelor, în 
secundar a porcinelor. Baza furajeră este asigurată din producţii proprii, păşuni şi fâneţe, 
iar în completare culturi de plante perene (trifoi, lucernă), porumb şi sfeclă furajeră. 

Balanţa efectivelor de animale în gospodăriile populaţiei existente în anul 2011: 
Specificaţie Bovine Porcine Ovine Păsări 

Existente la începutul lui 2011 722 145 232 2180 

Produşi vii obţinuţi prin fătări 260 110 170 4500 

Cumpărări 15 39 - 1000 

Vânzări de animale 130 48 30 600 

Sacrificări în gospodării 85 99 70 4560 

Moarte sau pierite 2 5 6 120 

Existente la sfârşitul lui 2011 755 142 296 3000 
                                         Sursa: DADR Alba, 2012. 



  

MMEEMMOORRIIUU  GGEENNEERRAALL    

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                                                                  CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

51  

Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei regionale şi 
naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de iniţiativele 
agenţilor privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale. 

Serviciile 
Comerţul şi serviciile în turism şi alimentaţie publică sunt slab reprezentate pe 

teritoriul comunei. In Bucium exista 4 magazine alimentare, 6 unitati mixte de comert si 
alimentatie publica (magazin general+bar), 3 baruri si 3 pensiuni. Oferta de marfuri este 
putin diversificata, constand in special in produse alimentare, bauturi si tutun. Doua dintre 
cele trei pensiuni sunt amenajate in casele localnicilor, acestea functionand sezonier. 
Fluxurile de turisti sunt nesemnificative, majoritatea vizitatorilor fiind ocazionali. 

2.4.3. Analiza oportunitatilor de dezvoltare 

 
Puncte tari  
Conform studiilor privind impactul economic generat de Proiectul minier Rosia 

Montană, propus de compania Rosia Montana Gold Corporation ce detine licenţa de 
concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, pentru exploatarea minereurilor de aur şi argint 
din perimetrul Roşia Montană. Comuna Bucium se afla in zona de influenta imediata a 
proiectului minier propus la Rosia Montană, aflat in stadiu de evaluare.  
Locuitorii comunei Bucium s-au exprimat in proportie de 66% pentru relansarea mineritului 
in Muntii Apuseni si pentru pornirea proiectului minier de la Rosia Montana.  

Studiile efectuate în zonă au evidentiat capacitatea mineritului modern de a genera 
dezvoltare durabila prin perspectiva echilibrata asupra aspectelor de mediu, economice si 
sociale, iar pe de alta parte au evidentiat dificultatea de a proiecta dezvoltarea durabila a 
zonei (inclusive a  zonei studiate) in absenta unor mari investitii pentru exploatarea 
mineralelor, principalul potential al zonei.  

Există potential pentru agricultura ecologică si produsele branduite local, din ce în ce 
mai apreciate atât intern cât şi pe plan extern; lipsa de consiliere si informare in acest 
domeniu constituie insa deocamdata obstacole majore in certificarea si etichetarea 
produselor. 
Poziţionare avantajoasă a comunei Bucium, în proximitatea oraşului Abrud, pe DJ 107I 
asigură legătura cu întreaga zonă a Munţilor Metaliferi şi cu municipiul Alba Iulia. 
 

Puncte slabe 

 Resurse financiare insuficiente, investiţii puţine; 

 Utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante; 

 Media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole; 

 Parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi 
probleme legate de posesiune; 

 Lipsă de eficienţă, produsele obţinute fiind folosite aproape în totalitate pentru uzul 
proprietarului şi a familiei acestuia; 

 Piaţă de desfacere redusă. 
Oportunităţi 

 Identificarea zacamintelor miniere cu potential pentru a fi exploatate in comuna 
Bucium; 

 Situarea localitatii in proximitatea unor proiecte de minerit aflate in stadiu de 
evaluare;  

 Investitiile mari pentru deschiderea de exploatari miniere in comuna Bucium si in 
localitatile miniere invecinate vor stabiliza populatia si vor genera dezvoltarea altor 
sectoare adiacente; 
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 Informarea şi sensibilizarea proprietarilor de pământuri în direcţia cooperării 
(asocierii) pentru a avea suprafeţe cultivate mai mari şi mai bine organizate şi 
administrate. 

 Atragerea de resurse financiare din finanţări europene nerambursabile în scopul 
dezvoltarii economice a zonei. 

 Identificarea culturilor neconvenţionale profitabile şi diversificarea acestora. 

 Încheierea de contracte de colaborare pentru desfacere internă şi externă. 

 Crearea şi promovarea de mărci după reţete tradiţionale în domeniul produselor 
rezultate din agricultura şi creşterea animalelor. 

Riscuri 
• Depopularea progresiva a zonei datorita migratiei populatiei active in cautarea 

locurilor de munca; 
• Amânarea in luarea unei decizii privind relansarea industriei extractive; 
• Impactul negativ asupra economiei şi pieţei muncii locale a unei posibile restrângeri 

a activităţii societăţilor din comună, in lipsa cresterii puterii de cumparare a 
localnicilor; 

• Creşterea gradului de ariditate a solului datorită condiţiilor pedoclimatice; 
• Număr redus de spatii de cazare; 
• Lipsa personalului calificat în turism - manageri, ghizi - şi promovare insuficientă a 

produselor turistice existente. 
 

CONCLUZII: 
 
Relansarea proiectelor de minerit aurifer reprezinta principala oportunitate pentru  

repunerea comunei Bucium pe harta industriei extractive a judetului Alba si pentru 
dezvoltarea durabila a comunei. 

Există un oarecare potenţial în dezvoltarea industriei de prelucrare şi valorificare a 
materiilor prime agricole produse în comună, în special a produselor animaliere care sunt 
în surplus, dar acesta va trebui mai atent gestionat. 

Nu sunt unităţi de prelucrare superioară a cărnii şi cele de prelucrare a produselor 
lactate şi valorificare a lânii obţinută prin tunderea oilor. 

Comerţul şi serviciile sunt relativ slab dezvoltate, în mare parte datorită apropierii de 
centrele urbane, Abrud, Câmpeni şi Zlatna care asigură aprovizionarea cu bunuri 
materiale de folosinţă îndelungată. În comuna Bucium există una sau mai multe unităţi 
care practică comerţul cu bunuri alimentare şi nealimentare, de regulă asociat şi cu 
desfacerea de băuturi alcoolice. Unităţile din domeniul alimentaţiei publice sunt amplasate 
în vechile spaţii ce aparţineau Cooperaţiei de Consum, dar şi în spaţii inividuale în cadrul 
unor mici unităţi. 

Comuna Bucium dispune de un numar redus de societăţi comerciale cu activităţi 
specifice turismului. Există premize pentru extinderea activităţilor agroturistice de tip 
familial şi a celor de turism montan în mai multe zone ale comunei, dar acestea depind de 
atragerea in zona a unor fluxuri semnificative de turisti, de realizarea lucrarilor de 
infrastructura si de dezvoltarea unor produse turistice in zona. Majoritatea satelor situate la 
distanta fata de centrul de comuna nu au nici un fel de dotări comerciale sau de prestări 
servicii, acest lucru este cu atât mai grav cu cât legătura cu localitatea reşedinţă de 
comună se face prin intermediul unor drumuri locale, impracticabile mijloacelor auto. 

Nu sunt agenţi economici care să asigure colectarea şi achiziţionarea produselor 
agricole şi animaliere. 
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2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 

 

2.5.1.Caracteristici demografice 

Urmărind evoluţia numărului populaţiei stabile între cele două recensăminte se 
constată o scădere dramatică a numărului populaţiei faţă de anul 1992. 

Aceasta evoluţie se explică prin trei factori: 
• natalitate scăzută, 
• migraţia tineretului spre urban, 
• îmbatranirea populaţiei. 

Evoluţia numărului populaţiei comunei Bucium la ultimele două recensăminte şi la sfârşitul 
anului 2011: 

Comuna 

Populaţia stabilă la recensământ Populaţia stabilă 2002 ŞI 2011 

An 
1992 

An 
2002 

An 
2011 

 An 
2002 

An 
2011 

+ sau 
– 

[ % ] 

Bucium 2.115 1792 1454  79,3% 1792 1454 - 352 - 20,7% 

 
Se observă că populaţia comunei Bucium a scăzut constant, aceasta datorindu-se în 

primul rând îmbătrânirii avansate a populaţiei, migratiei economice, exodului localnicilor 
spre zone care oferă locuri de muncă. Un factor negativ în stabilizarea populaţiei a fost 
politica de comasare a satelor şi desfiinţarea celor izolate. Scăderea numărului locuitorilor 
este determinată pe de o parte de migraţia populaţiei tinere spre alte zone ale ţării sau în 
străinătate, iar pe de altă parte de numărul naşterilor în raport cu decesele, de sporul 
natural negativ. 

Circulaţia persoanelor este reală şi în prezent, mulţi dintre cei disponibilizaţi din 
activităţile industriale au plecat în străinătate, plecările fiind mult mai numeroase decât 
sosirile în localitate. 

 
Evoluţia populaţiei comunei în perioada 1930-2011 este prezentată mai jos: 
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Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Alba, 2012. 

 
Din perspectiva evolutiilor demografice comuna Bucium se inscrie in tendinta 

generala a scaderii populatiei şi îmbătrânirii demografice care au marcat România în 
perioada ultimelor 2 recensaminte; aceste evoluţii au fost accentuate în zonele cu profil 
monoindustrial precum zonele miniere cu mine închise unde populaţia disponibilizată a 
fost împinsă spre zone mai dezvoltate în căutarea locurilor de muncă. 
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Graficul de mai jos prezinta evolutia populatiei comunei Bucium si a altor localitati 
invecinate in perioada 2002-2011. Comuna Bucium a inregistrat o scadere cu 20 % a 
populatiei totale intr-un interval de 10 ani (352 de persoane); localitatile din apropierea 
comunei Bucium au inregistrat scaderi ale populatiei dupa cum urmeaza: Abrud  17%, 
Bistra 14%, Lupsa 24%, Rosia Montana 33%, respective Baia de Aries cu 27% faţă de 
populaţia înregistrată la recensământul din 2002; nici una dintre localităţile situate în acelaşi 
areal nu au înregistrat o creştere a populaţiei în intervalul analizat. 

 

LUPSA SOHODOL
ROSIA

MONTANA
CIURULEASA BISTRA BUCIUM

ORAS
CAMPENI

ORAS BAIA
DE ARIES

ORAS
ZLATNA

ORAS ABRUD

2002 3949 2098 3908 1359 5137 1806 8287 4768 8781 6014

2003 3891 2059 3850 1354 5190 1777 8231 4720 8630 6025

2004 3874 2054 3638 1334 5164 1740 8242 4740 8646 6067

2005 3810 2031 3550 1311 5126 1735 8029 4631 8510 5961

2006 3778 1988 3503 1288 5108 1727 8022 4589 8450 5909

2007 3708 1939 3398 1235 5079 1668 7903 4490 8335 5865

2008 3637 1886 3227 1225 4997 1642 7805 4402 8313 5809

2009 3568 1851 3122 1198 4975 1604 7764 4326 8204 5805

2010 3539 1829 3002 1190 4882 1583 7672 4264 8137 5730

2011 3508 1779 2902 1166 4853 1543 7562 4171 8106 5695

RPL-2011 2996 1703 2609 1181 4417 1454 6942 3433 7182 4944
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Evolutia populatiei in comuna Bucium si o serie de localitati din zona

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, fişele localităţilor; pentru Recensământul Populaţiei 
şi Locuinţelor 2011(RPL 2011) www.recensamantromania.ro 
 

Mişcarea migratorie constituie trendul hotărâtor iar cauza acestuia precum şi 
principiul de intervenţie pentru a-l stopa este dezvoltarea economică a localităţii şi a 
întregii zone. 
 

Evoluţia populaţiei - satele comunei Bucium 1956-2011. 
Localitate / AN 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Bucium - 102 77 119 115 96 

ANGHELEŞTI - 61 104 91 63 38 

BISERICANI - 52 54 39 30 22 

BUCIUM SAT - 257 205 204 185 174 

CERBU - 161 113 126 121 108 

CIUCULEŞTI - 96 103 68 57 51 

Coleşeni - 99 76 79 69 58 

Dogăreşti - 64 31 21 15 15 

http://www.recensamantromania.ro/
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Fereşti - 61 47 45 37 30 

Floreşti - 36 30 27 25 18 

Gura Izbitei - 34 37 35 20 17 

Heleşti - 53 38 34 31 26 

Izbicioara - 67 25 22 15 10 

Izbita - 137 101 73 61 46 

Jurcuieşti - 38 30 10 8 6 

Lupuleşti - 64 62 45 38 34 

Măgura - 76 47 33 27 18 

Muntari - 52 43 11 3 3 

Petreni - 23 20 10 6 2 

Poiana - 92 82 35 33 26 

Poieni - 166 152 143 141 102 

Stîlnişoara - 53 52 28 23 19 

Valea Abruzel - 193 169 146 122 91 

Valea Albă - 139 139 117 103 72 

Valea Cerbului - 61 110 89 82 59 

Valea Negrilesii - 206 163 133 84 62 

Valea Poieni - 68 68 47 48 40 

Valea Şesii - 269 244 219 174 130 

Văleni - 64 35 21 15 13 

Vîlcea - 44 45 45 38 34 

Total comună 3094 2888 2499 2115 1792 1420* 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba; * datele preliminare, corectate ulterior – rezultatele 
finale arata o populaţie totala a comunei Bucium de 1454 locuitori. 

 
Structura populaţiei pe sexe şi pe principalele grupe de vârstă 
 
Din datele devenite disponibile după recensământul populaţiei din 2011 - din total 

populaţie stabilă 1454 - distribuţia pe sexe este următoarea: 
Femei  739 (50,8%) 
Bărbaţi  715 (49,2%) 
Din perspectiva distribuţiei populaţiei după principalele grupe de vârstă, în anul 2002 

la 1000 de persoane adulte reveneau 279 persoane tinere (pe total judeţ), 323 în mediu 
rural şi 366 în comuna Bucium. 

În intervalul 2002-2011 evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă indică un proces 
accelerat de îmbătrânire a populaţiei adulte, atât în judeţ cât şi în comuna Bucium. 

În 2011, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Alba, comparativ cu datele 
Recensamântului din 2002 structura populaţiei comunei Bucium după principalele grupe 
de vârstă se prezintă astfel: 
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Structura populaţiei stabile  pe principalele grupe de vârstă pentru comuna Bucium - 2002 - 2011: 

Localitate  Populaţie 
stabile 

0-14 ani 15-59 ani Peste 60 de ani 

2002 1.792 384 21,43% 1.018 56,80% 390 21,77% 

2011 15279 135 8% 910 59% 482 31% 

Sursa: DJS, 2012. 
 

Scăderea cea mai abruptă a fost pentru segmentul 0-14 ani (natalitate scăzută), în 
timp ce segmentul de populaţie de peste 60 de ani a inregistrat o creştere de peste 10 
puncte procentuale. 

Graficul de mai jos prezintă evoluţia numărului de născuţii vii în comuna Bucium 
comparativ cu o serie de localităţi situate în aceeaşi microregiune pentru perioada 2002-
2011; comuna Bucium inregistrează una dintre cele mai scăzute rate ale natalităţii din 
regiune, la jumătate faţă de rata natalităţii pe ţară (5,5 nascuţi vii la 1000 locuitori in 2011 
in Bucium faţă de 10 născuţi la 1000 locuitori pe ţară), inregistrând in 2007 şi un minim al 
perioadei in toata regiunea considerată în analiză, doar 4 născuţi vii într-un an: 

 

LUPSA
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A

CIURULE
ASA

BISTRA BUCIUM
ORAS

CAMPENI

ORAS
BAIA DE

ARIES

ORAS
ZLATNA

ORAS
ABRUD

2002 27 26 36 13 54 12 60 35 55 46

2003 22 9 29 20 59 10 91 45 61 49

2004 28 19 25 12 49 13 72 27 66 53

2005 27 18 26 14 59 11 73 23 69 31

2006 19 21 29 10 37 6 64 28 56 48

2007 15 16 33 10 58 4 74 24 59 56

2008 15 9 29 8 30 9 69 23 60 49

2009 22 14 19 11 35 9 66 25 63 48

2010 18 9 39 9 35 5 61 20 66 42

2011 15 10 24 5 33 8 52 20 61 31
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Sursa: Bazele de date ale localităţilor jud. Alba, DJS, 2012. 

 
Corelat cu evoluţia natalităţii, evoluţia mortalităţii a contribuit la sporuri natural 

negative în perioada analizată. 
 

                                                           
9
  Populaţia stabila la 1 iulie 2012 (1527) diferă de populaţia stabilă cf Recensamântului Populaţiei 2011(1454), 

conform notei explicative oferite de Direcţia Judeţeana de statistică Alba datorită subevaluarii fenomenului migrator, 

datele urmand a fi actualizate după rezultatele definitive ale Recensământului 2011. 



  

MMEEMMOORRIIUU  GGEENNEERRAALL    

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                                                                  CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

57  

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, Bazele de date pe localităţile judetului Alba 2002-2011. 

 
Consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestor evoluţii reclamă intervenţii de 

urgenţă pentru politicile de stabilizare a populaţiei – prin măsuri predominant economice 
pentru a stopa migratia economică a tinerilor, politici de suport pentru familiile cu copii etc.  

În plus, o serie de rapoarte evidenţiază nevoia de măsuri care să adreseze 
problematica vărstnicilor din mediul rural10 ale căror probleme reclamă intervenţii specifice: 
accesul la serviciile de sănătate, soluţii bazate pe îngrijirea la domiciliu etc. 
 

Structura etnică 
Populaţia Comunei Bucium după etnie la recensământul din 2011: 

Localitatea 
Populaţia 

stabilă 

După etnie 

Români Maghiari Rromi 

Bucium 1454 1418 2 - 

Total comună 1454 1418 2 - 
     Sursa: www.recensământromânia.ro 

 
Populaţia comunei Bucium este majoritar de etnie română 99,86%;o proporţie foarte 

scăzută s-au declarat maghiari 0,14% la Recensământul din 2011. 
 

Structura după religie  
Din punct de vedere al religiei declarate, conform Recensământului din 2011 

populaţia comunei Bucium este relativ omogenă: 1365 – creştin-ortodocşi; 45 fără religie; 
17 alte religii. 

 
Forţa de muncă şi şomajul 
La un total al populatiei cu varsta de munca de 952 persoane (1 ian 2011, Directia 

Judeteana de Statistica Alba, 2012) comuna Bucium a avut un numar mediu salariati de 
61 de persoane (Fisa localitatii Bucium, Bazele de date ale localităţilor judeţului Alba, 
Directia Judeteana de Statistica Alba, 2012). 

                                                           
10  Consiliul National al Persoanelor Varstnice, Situatia persoanelor vârstnice din mediul rural si forme 
de sprijin pentru acestea www.cnpv.ro  

http://www.cnpv.ro/index.php
http://www.cnpv.ro/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/89-situatia-persoanelor-vârstnice-din-mediul-rural-si-forme-de-sprijin-pentru-acestea
http://www.cnpv.ro/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/89-situatia-persoanelor-vârstnice-din-mediul-rural-si-forme-de-sprijin-pentru-acestea
http://www.cnpv.ro/
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Rata somajului inregistrat oficial in comuna Bucium a fost de numai 2,7 % (AJOFM, 
iunie 2012), insa raportând numărul mediu al salariaţilor la totalul populaţiei cu vârstă de 
muncă rezultă că peste 93% din totalul populatiei cu varsta de munca nu realizeaza 
venituri din salarii, trăind în parte pe seama veniturilor din pensii şi alte forme de alocaţii şi 
prestaţii sociale, a sumelor de bani remise din străinătate de rudele plecate şi pe seama 
produselor agroalimentare realizate în gospodărie. 

Tendinţele instalate în evoluţiile demografice (depopulare, migraţie economică, 
îmbătrânire demografică) şi în structura ocupării forţei de muncă (lipsa muncii salariate 
care a împins gospodăriile în agricultura de subzistenţă) necesită intervenţii prin măsuri 
economice de urgenţă care să fructifice potenţialul şi oportunităţile existente în comuna 
Bucium: relansarea mineritului, a serviciilor adiacente acestui sector, dezvoltarea 
capacităţii de procesare locală pentru produsele agricole, atragerea de investiţii necesare 
pentru punerea în valoare a potenţialului pentru turism. 

Graficul de mai jos prezintă evoluţia numărului mediu de salariaţi pentru perioada 
2002-2011 în comuna Bucium şi o serie de localităţi din acelaşi areal. 
 

 
Sursa: bazele de date pe localităţi judeţului Alba 2002-2011, DJS Alba, 2012. 

 
Persoanele inregistrate ca salariaţi în comuna Bucium (61 de persoane la nivelul 

anului 2011) în evidenţele statistice judeţene au fost cuprinse în următoarele tipuri de 
activităţi:   

- agricultură – 4; 
- industrie extractive – 7; 
- comert si reparatii – 4; 
- hoteluri si restaurante – 2; 
- - administratie  publică – 11; 
- învăţământ – 16; 
- sănătate şi asistenţă socială – 13. 
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Educatie si cultură 
In comuna Bucium functionează în prezent (anul şcolar 2012-2013) 1 unitate de 

învăţământ principală, având în subordine 4 şcoli primare şi 3 grădiniţe, ciclul gimnazial 
fiind asigurat numai la scoala principala. Există transport şcolar asigurat, acest serviciu 
fiind introdus în 2005, finanţat din bugetul local. Copiii de vârstă şcolară sunt înscrişi în 
proporţie de 100% în unităţile de învăţământ. În 2011 erau înscrişi 27 de copii în grădiniţe 
şi 73 de elevi în şcoli în total în învăţământul primar şi gimnazial, iar actul educational era 
asigurat de un total de 12 cadre didactice; deşi nr cadrelor didactice a scăzut la jumătate 
în 10 ani, toate cadrele didactice sunt calificate şi sunt titular pe posturi. 

Datele referitoare la populaţia şcolară pentru intervalul 2002-2011 arată scăderea la 
jumătate a elevilor înscrişi în unităţile de învăţământ din comuna Bucium; populaţia şcolară 
este în scădere în toate localităţile incluse în analiză; oraşul Câmpeni este centrul 
educational cel mai important din zonă, absorbind cea mai mare parte a populaţiei şcolare 
la nivel liceal. 

 
Sursa: Bazele de date ale localităţilor judeţului Alba 2002-2011, DJS Alba, 2012. 

 

Dintre dotările existente în unităţile de educaţie şi cultură ale comunei Bucium la nivelul anului 
2011, menţionăm: 

Dotări Număr 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 9 

Ateliere şcolare 1 

Sali de gimnastică 1 

Terenuri de sport 1 

Computere 15 

Biblioteci 2 

Biblioteci publice 1 

Volume existente în biblioteci 15951 

          
Sănătate 
În Bucium există 1 medic şi 1 personal mediu sanitar la o populaţie de 1454 locuitori. 
Funcţionează 1 cabinet medical pentru toate cele 30 de sate, situat în centrul de 

comună. Distanţa maxima (din satul Bucium Poieni, punctul cel mai indepartat de Abrud) 
până la cel mai apropiat centru pentru ajutor medical de urgenţă este de 15 km (spitalul 
din Abrud). 
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2.6. CIRCULAŢIE 

2.6.1. Structura teritoriului 

Particularităţile reliefului au o influenţă directă asupra configuraţiei şi dezvoltării 
reţelei de transport. Analizând harta fizico-geografică a comunei Bucium se observă rolul 
esenţial pe care relieful îl are în ansamblul elementelor fizico-geografice care la rândul lor 
se răsfrâng asupra celor antropice. Cele mai importante particularităţi ale reliefului 
comunei care au determinat configuraţia actuală a reţelei de transport rutier sunt: 

- armonia morfologică a reliefului, modul în care se îmbină marile trepte de relief la 
nivelul comunei. 

- puternica influenţă exercitată de altitudine asupra componentelor naturale şi antropice.  
Din punct de vedere geografic, relieful comunei este muntos. 
Fragmentarea reliefului determinată de configuraţia actuală a reţelei hidrografice a 

facilitat construirea drumurilor în profil transversal şi longitudinal în întreagă zona.  
Munţii Apuseni, prin condiţiile geografice mai favorabile, au permis umanizarea 

acestora până pe cele mai înalte culmi şi un potenţial ridicat de dezvoltare a reţelei rutiere 
de transport facilitând accesul spre toate unităţile de relief din proximitatea acestora. 

2.6.2. Accesibilitatea reţelei rutiere de transport 

Accesibilitatea este un element cheie în analiza geografică a transporturilor întrucât 
este o expresie directă a mobilităţii, fie ca e vorba de populaţie fie de activităţile 
economice. 

Sistemele de transport eficiente şi bine dezvoltate oferă un nivel ridicat de 
accesibilitate. Analiza accesibilităţii transportului la nivelul comunei poate oferi informaţii 
legate de condiţiile de navetism, conexiunile cu vecinătăţiile, dar şi conexiunile cu centrele 
urbane Abrud, Câmpeni, Aiud, Baia de Arieş, Zlatna şi municipiul Alba Iulia. 

În cele mai multe situaţii dezvoltarea economică s-a realizat în paralel cu creşterea 
semnificativă a mobilităţii şi accesibilităţii, dezvoltarea sistemelor de transport fiind o 
provocare continuă. 

2.6.3. Reţeaua de căi de comunicaţie şi transport în relaţie cu aşezările 

 
Cai de comunicatie Comuna Bucium 
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Unul dintre elementele definitorii în elaborarea unui studiu de dezvoltare spaţială la 
nivelul comunei îl reprezintă reţeaua de aşezări urbane. Tendinţa de dezvoltare a satelor 
este influenţată de o serie de factori printre care cei mai importanţi sunt: configuraţia 
reţelei de transport (accesibilitate) şi nu în ultimul rând de particularităţile geografice 
(potenţialul geografic al teritoriului). 

Situaţia existentă în anul 2012 
Căile de comunicaţie şi transport au fost analizate în contextul legăturilor dintre 

localităţile din teritoriul administrativ, cu oraşele şi comunele învecinate şi a legăturilor de 
transport judeţean, naţional şi internaţional. 

În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport, 
ocupă un loc important, căile rutiere fiind unica soluţie viabilă pentru zona montană. 

Datele necesare analizei situaţiei existente, pe tipuri de căi de comunicaţie s-au 
obţinut din: evidenţe statistice, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii funcţionale a 
drumurilor publice si a drumurilor de utilitate private deschise circulatiei publice, Planul de 
Dezvoltare Regională – Regiunea Centru, informatii de la Consiliul Judeţean Alba şi de la 
Primăria Bucium, situaţia prezentată în studiul de circulaţie elaborat la nivel de comună. 

Din analiza echipării tehnice a comunei Bucium cu drumuri publice, structurate 
ierarhic, – Drumuri naţionale, Drumuri judeţene şi Drumuri comunale - au rezultat 
următoarele: 

Reţeaua rutieră a comunei Bucium însumează la nivelul anului 2012 o lungime totală 
de 143,35 km, structurată astfel: 
 drumuri naţionale 7,55 km ; 
 drumuri judeţene 16 km ; 
 drumuri comunale 29,95 km; 
 drumuri vicinale 85,45 km, etc. 

2.6.4. Densitatea reţelei rutiere de transport 

Indicator de măsurare a accesibilităţii, densitatea drumurilor este un semn relevant 
de urbanizare, fiind astfel considerate zone foarte accesibile cele care au un procent 
ridicat al densităţii drumurilor. O reţea de drumuri mai dezvoltată facilitează reducerea 
timpului de deplasare spre diferite destinaţii, sporind accesibilitatea în zonă. 

La nivelul comunei, mari densităţi ale reţelei rutiere de transport sunt în lungul Văii 
Abrudelului. La polul opus se află partea periferică a teritoriului administrativ.  

Privind densitatea în teritoriul comunei, reţeaua rutieră se înscrie cu un indice de 162 
km/100kmp, ceea ce înseamnă că sunt drumuri relativ suficiente. 

După modul de dispunere în teritoriu, reţeaua rutieră asigură legătura între reşedinţa 
de comună şi satele aparţinătoare, între localităţiile comunei, oraşe şi reşedinţa judeţului. 

Din totalul de 30 localităţi ale comunei, un număr de 5 reprezentând 16,6% sunt 
legate de reţeaua rutieră prin drumuri modernizate. 
Drumuri naţionale 
Nr. 
Crt. 

Nomenclatura 
 Drumului 

Lungimea 
 

 Modernizat 
Reabilitat stare mediocră 

 Nemodernizat 
 

  Km / % Km / % Km / % Km / % 

1. DN74 7,55/5,43  7,55/100  

 
Drumuri judeţene 
Nr. 
Crt. 

Nomenclatura 
 Drumului 

Lungimea 
 

 Modernizat 
Reabilitat stare mediocră 

 Nemodernizat 
 

  Km / % Km / % Km / % Km / % 

1. DJ 107I 16/11,51 16/100   
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Drumuri comunale 
Nr. 
Crt. 

Nomenclatura 
 Drumului 

Lungimea 
 

 Modernizat 
Reabilitat stare mediocră 

 Nemodernizat 
 

   Km/% Km/% Km/% Km/% 

1. Dc87,Dc127,Dc15
0 Dc88, Dc117,  

29,95/21,55   29,95/100 

  
Drumuri vicinale 
Nr. 
Crt. 

Nomenclatura 
 Drumului 

Lungimea 
 

 Modernizat 
Reabilitat stare 
mediocra 

 Nemodernizat 
 

   Km/% Km/%  Km/%  Km/% 

1. Dv de la 1 la 30   85,45/61,50  -  -  85,45/100 

 
2.6.5. Drumul Naţional - D.N.74 
 
Drumul naţional DN74 - reprezintă numai 5,43% din lungimea totală a reţelei rutiere a 

comunei Bucium şi se caracterizează prin următoarele aspecte: 

 este principala cale de acces în comună; 

 asigură legături de interes zonal Alba Iulia - Zlatna - Abrud - Brad; 

 traversează o mare parte a oraşelor şi comunelor Munţilor Apuseni, înlesnind 
legătura directă a acestora cu reşedinţa de judeţ; 

 constituie şi traseu turistic traversând zona Munţilor Apuseni. 
DN 74 strabate comuna pe o lungime de 7,55 km de la km 43+250 (graniţa dintre 

comuna Bucium şi oraşul Abrud) la km 50+800 (graniţa dintre comuna Bucium şi oraşul Zlatna). 

Traseul drumului naţional DN 74 urmareşte îndeaproape pârâul Cerbului, şi este 
caracterizat ca un traseu sinuos, cu foarte multe curbe şi cu declivităţi longitudinale, care 
pe unele sectoare depăşesc valoarea maximă admisă (9%) de normativele de proiectare. 
Cu toate acestea circulaţia rutieră este relativ fluentă, probleme deosebite apărând doar în 
perioada de iarnă (ninsori, polei). Drumul prezintă în totalitate un profil mixt. 

Sistemul rutier al drumului este alcătuit dintr-un covor asfaltic care pe toată lungimea 
lui prezintă degradări atât de tip structural (fisuri longitudinale, faianţari, fagăşe ) cât şi 
degradări de suprafaţă (fisuri şi crăpături transversale, văluriri, suprafaţă şlefuită). 

Lucrarile de arta existente (ziduri de sprijin din zidărie de piatră) amplasate în lungul 
drumului naţional pentru protecţia acestuia de viiturile produse de pârâul Cerbului sunt 
într-o stare avansată de degradare caracterizate prin spălari ale fundaţiilor acestora şi 
distrugerea elevaţiilor (dislocări de piatră din zidărie) unele dintre acestea având tendinţa 
de răsturnare. 

Pe unele tronsoane de drum unde nu există lucrări de protecţie a drumului, 
terasamentul drumului este spălat de apele pârâului Cerbu, zona de acostament fiind 
distrusă în totalitate. 

În satul Valea Poienii, DN 74 este afectat de pârâul Valea Poienii care are un debit 
mare în timpul ploilor şi a topirii zăpezilor fiind strangulat între DN 74 şi locuinţele din zonă 
şi apoi în aval, între DN 74 şi versantul nordic până la podul care ar trebui să permită 
scurgerea apelor pe partea stângă a drumului.  

Acest pod este amplasat într-o poziţie necorespunzătoare, nefiind dimensionat 
corect, ştrangulează apele care antrenează piatră şi crengi provocând inundaţii şi 
distrugeri ale zidurilor de sprijin şi a covorului asfaltic. 

Pe toată lungimea lui drumul national, DN74 lipsesc rigolele, parapeţii de protecţie, 
zidurile de sprijin iar torenţii care nu sunt amenajaţi transportă cantităţi mari de materiale 
pe care le depun pe marginea drumului, blocând scurgerea apelor.  
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La ieşirea din satul Cerbu, DN 74 la km 43+700 se intersectează pe stânga cu DJ 
107 I care este calea principală de acces spre centrul de comună Bucium şi celelalte sate 
înşirate de o parte şi de cealaltă a acestui drum, până la hotarul comunei Mogoş. 

DN74, se încadrează în categoria T, adică drumuri asfaltate, pavate, macadamizate 
şi împietruite în stare mediocră ce impun schimbări de viteze pe circa 20% - 30% din 
parcurs. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de T=1,1. Conform 
Ordinului nr. 45/98 - DN 74 se încadrează în clasa tehnică IV cu lăţimea platformei de 8 m 
şi carosabilul de 6 m. 

2.6.6. Drumuri judeţene DJ 

Cel de-al doilea drum ca şi importanţă este DJ 107 I (Aiud - Bucium) şi care străbate 
comuna pe o distanţă de peste 16 km. Drumul judeţean 107J asigură legătura reşedinţei 
de comună cu Drumul Naţiona DN74 şi se încadrează în categoria M, drumuri asfaltate în 
stare bună. Coeficientul de corecţie pentru consumul de combustibil este de M=0,9. 

Drumul judeţean DJ107I - reprezintă 11,16% din lungimea totală a reţelei rutiere a 
comunei Bucium. 

Pe întreaga sa lungime, suprastructura drumului judeţean DJ 107 I a fost de curând 
reabilitată prin aşternerea unui covor asfaltic într-un singur strat. Cu toate acestea pe 
anumite porţiuni de drum se observă distrugeri ale rostului longitudinal cât şi zone cu 
faianţări. Conform Ordinului nr. 45/98 – DJ107I se încadrează în clasa tehnică IV cu 
lăţimea platformei de 8 m şi carosabilul de 6 m. 

Pe toată lungimea nu sunt trasate corespunzător platformele drumului, rigolele de 
scurgere a apelor, podeţele pentru subtraversare sunt foarte rare şi nu sunt amplasate în 
locurile necesare, apa torenţilor fiind condusă de-a lungul drumului pe distanţe de 0,2 – 
0,5km fară ca şanţurile să poată prelua viiturile, intersecţii neamenajate, poduri cu gabarit 
mic, amplasate în unghiuri necorespunzătoare faţă de direcţia de curgere a apei, ziduri de 
sprijin spre malul apei necorespunzătoare sau inexistente. 

Intersecţiile cu drumurile comunale nu sunt amenajate corespunzător, în Bucium Sat 
se depozitează lemn pe carosabil, rezultat din “Exploatările forestiere” şi în zonele unde 
există gatere şi circulare. 

2.6.7. Drumuri comunale – DC 

Drumurile comunale - alcătuiesc o parte importantă din reţeaua rutieră a comunei 
Bucium, având lungimea de 29,95 km, ceea ce reprezintă 20,89% şi sunt în număr de 6. 

Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reşedinţa de comună şi 
localităţile aparţinătoare precum şi dintre unele localităţi din zonă. 

În categoria drumurilor comunale sunt încadrate drumurile: 
 DC 87: Negrileasa–Poiana Narciselor cu o lungime de 6.8 km, fiind încadrat în 

categoria H cu coeficient de corecţie H = 1,6. 
 DC 88: Lupuleşti–Poieni-Stîlnişoara cu o lungime de 2,20 km, fiind încadrat în 

categoria E, coeficient de corecţie E=1,4 – drum de pământ şi terasament în stare 
mediocră. Acest drum urmeaza a fi modernizat prin PNDR masura 3.2.2. 
 DC 117: Muntari–Jurcuieşti cu o lungime de 7,75 km încadrat în categoria H cu 

coeficient de corecţie H = 1,6. Drum de pământ, în stare mediocră accesibil în condiţii 
meteo nefavorabile (ploi, ninsori) doar atelajelor cu tracţiune animală.  
 DC 149: DJ 107 I–Valea Abruzel–Bisericani, drum cu o lungime de 6,70 km ce se 

încadrează în categoria H cu cu coeficient H = 1,6 km Şi acest drum de încadrează în 
această clasă numai pe primii 4 km, întrucât pe versantul stâng al Văii Abruzelului 
începând din Valea Muntariului nu se mai poate circula decât cu piciorul sau cu tracţiune 
animală. 
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 DC 127: DJ 107 I–Floreşti– 3,0 km categoria H de aceeaşi condiţie cu celelalte, 
doar că nu este prins în lista – inventar cu domeniul public. 
 DC 150: DJ 107 I–Ciuculeşti – Detunata Goala, în lungime de 3,50 km de categoria 

H este un drum care nu se ridică la pretenţiile categoriei din care face parte nici ca profil 
nici ca structură, un drum comun cu pârâul Ciuculeştilor. 

Pe toată lungimea lor drumurile comunale sunt caracterizate de lipsa rigolelor, 
parapeţilor de protecţie, podeţelor tubulare pentru evacuarea apelor pluviale, iar ziduri de 
sprijin sunt în stare avansată de degradare. 

Conform Ordinului nr. 45/98 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu 
o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m. 

2.6.8. Drumuri vicinale DV 

 
Drumurile vicinale - alcătuiesc cea mai mare parte din reţeaua rutieră a comunei 

Bucium, având lungimea de 89,85 km, ceea ce reprezintă 62,67% şi sunt în număr de 30. 
Drumurile vicinale asigură în general legătura dintre reşedinţa de comună şi satele 

aparţinătoare precum şi dintre unele localităţi din zonă, din comunele sau oraşele limitrofe. 
În categoria drumurilor vicinale sunt încadrate drumurile: 
 DV1 –DJ 107 I – sat Vîlcea L=1,50 km 
 DV2 - sat Valea Şesii - Detunata. L=4,00 km; 
 DV3 - DJ107I – Geamană L=3,10 km; 
 DV4 -sat Poieni - Vilcoi. L=1km; 
 DV5 - Pârâul Ciurtului – Vilcoi L= 3 km; 
 DV6 - sat Bucium – Contu L= 1,40 km; 
 DV7 - sat Izbita – sat Măgura L= 2,00 km; 
 DV8 - sat Coleşeni – Olăi L=1,50 km; 
 DV9 - Bucium sat – sat Dogareşti L=2,50 km; 
 DV10 - DC149 - Dealul Jurchii.L= 1,8 km; 
 DV11 – sat Valea Cerbu – sat Angheleşti L= 4,00 km; 
 DV12 – din DN74 – sat Fereşti L= 4,10km; 
 DV13 - sat Cerbu – sat Valea Poienii L=1,20 km; 
 DV14 - Bucium Sat – Gostat L = 1,70 km; 
 DV15 – sat Muntari – sat Bisericani L= 2,20 km; 
 DV16 – sat Văleni – sat Hilesti L= 1,60 km; 
 DV17 –sat Izbita – Vâlcoi L= 5 km; 
 DV18 - sat Valea Cerbu - Valea Bozului L = 5,6 km; 
 DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei, L = 9,3 km; 
 DV20 - sat Izbicioara - Drumul Negrilesei, L= 3,5 km; 
 DV21 - Drumul Mogoşului - Poiana Narciselor, L= 2.4 km; 
 DV22 - Pârâul Bisericii – Butura, L = 3,4 km; 
 DV23 - sat Valea Sesii - sat Jurcuiesti, L = 3,2 km; 
 DV24 – sat Valea Abruzel - sat Jurcuiesti, L = 5,10 km; cu ramificatii de acces in  

            Valea  Sesii (în DV 2) cu lungime totala de 2,10 km,  L= 7,20 km 
 DV25 – sat Valeni – sat Bisericani, L = 1,9 km; 
 DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura, L = 1,6 km; 
 DV27 – sat Poieni – sat Valea Albă, L = 0,85 km; 
 DV28 - sat Valea Alba - Grâul bun, L = 2,7 km; 
 DV29 - sat Valea Cerbului – Bordei, L = 4,8 km; 
 DV30 - sat Bucium – sat Valea Sesii, L = 1,9 km. 
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Drumurile vicinale de la poziţia DV1 până la DV17 sunt cuprinse în lista – inventar cu 
domeniul public, restul drumurilor vicinale de la poziţia DV18 până la DV30 nu sunt 
cuprinse în lista – inventar cu domeniul public aferent comunei Bucium. (conform studiu de 
circulaţe).  

Toate drumurile vicinale au structura rutieră din pământ, pe mare parte din lungimea 
lor accesul fiind posibil numai cu mijloace de tracţiune animală.  

Nu au şanţuri, podeţe de descărcare a apelor pluviale sau de traversare a 
pârâiaşelor, ziduri de sprijin pentru protecţia drumului. 

Conform Ordinului nr. 45/98 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V (drumuri cu 
o singură bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m. 
 

Trama stradală majoră 
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie se propun următoarele: 

 ranforsarea sistemelor rutiere la străzile modernizate; 

 modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona 
centrală spre extremităţi, urmărindu-se corelarea executiei lucrărilor de modernizare cu 
cele privind instalaţiile tehnico-edilitare subterane şi aeriene, acestea trebuind executate 
dupa realizarea infrastructurii de instalatii tehnico-edilitare; 

 consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite şi refacerea profilului 
transversal optim; 

 consolidarea sistemelor rutiere la străzile cu pavaj din bolovani de râu şi refacerea 
profilului transversal optim; 

 pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase;  

 va fi impusă respectarea parcajelor pentru prestări servicii sau pentru locuinţe în 
afara spaţiului aparţinând domeniului public; 

 amenajarea cu pavimente din materiale naturale adecvate a zonelor pentru 
circulaţia pietonală; 

 amenajarea corespunzătoare a trotuarelor şi a zonelor verzi (plantatii de 
aliniament, de protectie, etc). 
 

Recomandări: 
Ordonarea tramei stradale majore 
 a) deschiderea de noi artere în zonele de extindere a intravilanului; 
 b) lărgirea profilelor şi omogenizarea lor; 
 c) Clasarea drumului vicinale. 

 
Localităţile aparţinătoare  
Recomandări: 
Ordonarea tramei stradale majore 

Drumurile locale care asigură legătura cu reşedinţa de comună precum şi legătura 
dintre gospodării, care în prezent sunt impracticabile pe timp ploios, se propune clasarea 
lor şi cuprinderea într-un program de modernizare. 

 pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase;  

 marcaje rutiere; 

 consolidarea podurilor; 

 execuţia podeţelor de descărcare a şanţurilor; 

 regularizarea văilor care traverseză localitatea; 

 modernizarea întregii reţele rutiere. 
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2.6.9. Propuneri tehnice privind îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile comunei 

Drumuri Naţionale 
 Consolidarea drumului DN 74 cu ziduri de sprijin; 
 Realizarea parapeţilor de protectie, a şanţurilor pentru scurgerea apelor si a podeţelor 
pentru torenţi; 
 Corelarea profilului albiei de la Valea Poienii cu debitul maxim şi executarea unei 
subtraversări a DN 74 la km 48+200; 
 Crearea unor locuri de parcare pentru retragerea de pe carosabil a autovehiculelor 
aflate in dificultate, pentru odihnă sau staţii de autobus; 
 Rezolvarea intersecţiilor la acelaşi nivel cu drumurile comunale şi drumurile de 
exploatare precum şi cu intrarea în curţile cu acces direct din DN 74; 
 Marcarea DN74 în locurile periculoase, marcaje longitudinale, treceri de pietoni, 
indicatoare de avertizare, interdicţii de viteză, staţionare – oprire; 
 Montarea de indicatoare de localitaţi corelate cu denumirea din nomenclatorul şi 
împarţirea teritorial – administrativă, precum şi indicatoare turistice; 
 Realizarea unui covor asfaltic nou pe toata lungimea drumului 
 
         Drumuri judeţene 
 Ziduri de apărare spre albia râului pe toată lungimea unde DJ 107 I este în contact cu 
apa începând din Bucium până la Valea Albă; 
 Şanţuri de-a lungul drumului; 
 Expertizarea tuturor podurilor şi podeţelor din lungul drumului judeţean; 
 Podeţe pentru subtraversări amplasate la locurile de captare a torenţilor; 
 Amenajarea pâraielor care colectează apele pe partea DJ 107 I cu ziduri de sprijin şi 
praguri pentru reţinerea aluviunilor; 
 Amenajarea intersecţiilor şi a intrărilor în gospodarii;  
 Marcarea drumului şi localităţilor; 
 Crearea de refugii şi parcări; 
 Amenajarea de rampe pentru lemne în afara carosabilului. 
 
          Drumuri comunale si vicinale 
 Scarificarea, reprofilarea şi consolidarea infrastructurii prin transportul şi aşternerea de 
balast şi piatra sparta; 
 Şanţuri longitudinale, podeţe pentru subtraversări, ziduri de sprijin; 
 Amenajarea pâraielor paralele şi transversale cu drumurile comunale si vicinale, ziduri 
de sprijin şi baraje pentru aluviuni; 
 Dotarea primăriei cu utilaje necesare pentru lucrări la drumuri: excavator, ifron, 
buldozer, autogreder, autobasculantă, compactoare şi personal calificat într-un sistem de 
autogospodărire intercomunală (Bucium – Mogoş - Întregalde) sau (Bucium - Zlatna), 
localităţi care au acelaşi relief şi aceeaşi structură de drumuri şi vecinătăţi; 
 Realizarea statiilor de incrucisare (petrecere) amplasate la o distanţa maximă de 300m 
una de alta. 
          Drumuri neclasate (nu sunt prinse in inventarul bunurilor comunei Bucium) 
Se propune: 
 Cuprinderea în lista - inventar cu domeniul public al comunei Bucium a drumului 
comunal DC 127 (DJ107 I – Floreşti – 3,0 km). 
 Drumurile vicinale DV2 (Valea Sesii – Detunata, L=4,00 km), DV8 (sat Coleşeni –Olăi 
L=1,50km) şi DV11 –(sat Valea Cerbu – Angheleşti L=4,00 km) să fie clasate în drumuri 
comunale DC150A, DC150B şi Dc150C, conform anexei 1. 
  Cuprinderea în lista - inventar cu domeniul public al comunei Bucium şi luarea în 
evidenţă ca drumuri vicinale a următoarelor drumuri 
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DV18 – sat Cerbu - Valea Bozului.L =5,6 km; 
DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei. L =9,3 km; 
DV20 – sat Izbicioara – Drumul Negrilesei. L= 3,5 km; 
DV21 - Drumul Mogosului - Poiana Narciselor L= 2.4 km; 
DV22 - Pârâul Bisericii - Butura. L = 3,4km; 
DV23 – sat Valea Sesii – sat Jurcuiesti. L = 3,2 km; 
DV24 – sat Valea Abruzel - sat Jurcuiesti. L = 5,10 km; cu ramificatii de acces in Valea    
Sesii (în DV 2) cu lungime totala de 2,10 km,  L= 7,20 km 
DV25 – sat Valeni – sat Bisericani. L = 1,9 km; 
DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura. L = 1,6 km;  
DV27 – sat Lupuleşti – sat Valea Albă.L = 0,85 km; 
DV28 – sat Valea Alba – Grâul bun. L = 2,7 km; 
DV29 – sat Valea Cerbului - Bordei.L = 4,8 km; 
DV30 – sat Bucium – sat Valea Sesii. L = 1,9 km. 

CONCLUZII 
Analiza sistemului rutier din comună scoate în evidenţă următoarele: 
     Puncte tari 

 Existenţa unei reţele de drumuri publice pe suprafaţa comunei ce acoperă în mod 
relativ echilibrat teritoriul comunei; 

 Existenţa unei infrastructuri rutiere - drumuri naţoinale şi drumuri judeţene - care leagă 
municipiul Alba Iulia de Zlatna, Abrud, intreaga zonă a Munţilor Apuseni; 

 Existenţa unor studii de fezabilitate pentru anumite proiecte de infrastructură. 
          Oportunităţi 

 Infrastructură (POR 2007-2013, POS Transport, PNDR); 

 Programe guvernamentale -dezvoltarea infrastructurii de transport în mediul rural; 

 Interesul autorităţilor locale în promovarea de parteneriate în vederea dezvoltării 
infrastructurii; 

 Acordarea de asistenţă tehnică pentru comunităţile rurale în vederea realizării 
investiţiilor care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale; 

 Îmbunătăţirea accesului spre toate zonele regiunii, inclusiv spre cele care în prezent au 
o infrastructură rutieră deficitară. 

           Puncte slabe 

 Drumurile comunale şi drumurile locale nu sunt modernizate; 

 Străzile nu sunt modernizate, nu au rigole de scurgere a apelor, nici trotuare; 

 Gabarit redus pentru podurile şi podeţele de pe raza comunei; 

  Lipsa fondurilor determină o slabă întreţinere a drumurilor judeţene şi comunale; 

 Densitate scăzută a infrastructurii rutiere modernizate. 
           Riscuri 

 Necorelarea politicilor macro economice (bugetare, monetare, fiscale) cu realităţile şi 
nevoile existente; 

 Dezvoltarea necorespunzătoare a infrastructurii de afaceri; 

 Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi transport; 

 Degradarea infrastructurilor existente; 

 Zone afectate de calamităţi naturale; 

 Regimul de proprietate asupra terenurilor necesare investitiilor; 

 Inexistenţa surselor de finanţare pentru cofinanţarea unor proiecte mari; 

 Existenţa transportului rural de călători; 

 Întârzierea investiţiilor necesare pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii; 

 Prelungirea stării de relativă izolare a unor zone greu accesibile în prezent pe căi 
rutiere. 
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT; ZONE FUNCŢIONALE; BILANŢ TERITORIAL 

 
Construcţiile existente delimitate în intravilanul actual al localităţii Bucium constând în 

locuinţe, instituţii publice, dotări edilitare fac obiectul prezentului capitol. 
 

Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale al perimetrelor intravilane din teritoriul administrativ 
al comunei existent: 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 
ZONA PENTRU LOCUINTE 396.26 86.63 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 3.71 0.81 

ZONA PENTRU INDUSTRIALE, DEPOZITE 0,86 0,20 

ZONA PENTRU UNITATI AGRICOLE 0,29 0,06 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 17.57 3.84 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2.80 0.61 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 31.12 6.82 

ZONA PENTRU SERVICII 3.80 0.83 

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 0.99 0.22 

TOTAL INTRAVILAN 457.4 100.00 

 
Localitatea Bucium, reşedinţă de comună, zonificarea teritoriului indică următoarele: 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
             ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE 
               ZONA PENTRU CASE DE VACANTA 

23.92 
21,98 
  1,90 

79.05 
72,64 
  6,41 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE  1.18   3.90 

UNITATI AGRICOLE, INDUSTRIALE, DEPOZITE  0.29  0.95 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE  0.74  2.44 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE  0.26  0.85 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  2.55  8.43 

ZONA PENTRU SERVICII  1.32  4.36 

TOTAL INTRAVILAN 30.26 100 

 
Satele aparţinătoare au perimetru intravilan în suprafaţă totală de 427,14ha. 
Sat Angheleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.56 98.61 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.05 1.39 

TOTAL INTRAVILAN 3.61 100 

 
Sat Bisericani 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9.01 87.99 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0.36 3.51 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.49 4.79 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.38 3.71 

TOTAL INTRAVILAN 10.24 100 
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Sat Bucium sat 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 37,37 83,27 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,83 1,85 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 2,50 5,57 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,63 1,40 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 2,68 5,97 

ZONA PENTRU SERVICII 0,87 1,94 

TOTAL INTRAVILAN 44.88 100 

 
Sat Cerbu 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 25,01 83,87 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE   0,27 0,91 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE  1,37 4,59 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE   0,61 2,05 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  1,87 6,27 

ZONA PENTRU SERVICII  0,69 2,31 

TOTAL INTRAVILAN 29.82 100 

 
Sat Ciuculeşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
             - ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE 
             - ZONA PENTRU CASE DE VACANTA 

15,37 
15,37 
    - 

89,05 
89,05 

- 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,08 0,46 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,35 2,03 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,12 0,70 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,34 7,76 

TOTAL INTRAVILAN 17,26 100 

 
 
Sat Coleşeni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 11,09 80,55 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE  0,91 6,60 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,77 12,85 

TOTAL INTRAVILAN 13,77 100 
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Sat Dogăreşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 1,31 94,24 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,08 5,76 

TOTAL INTRAVILAN 1,39 100 

 
Sat Fereşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 4,28 95,32 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,21 4,68 

TOTAL INTRAVILAN 4,49 100 

 
Sat Floreşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.73 96,63 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.08 2,07 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,05 1,30 

TOTAL INTRAVILAN 3,86 100 

 
Sat Gura Izbitei 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2.86 76.27 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0.35 9.33 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT 0.19 5.07 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.35 9.33 

TOTAL INTRAVILAN 3.75 100 

 
Sat Heleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3,71 84,70 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,18  4,11 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,49 11,19 

TOTAL INTRAVILAN 4,38 100 

 
Sat Izbicioara 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2,49 40,89 

ZONA INDUSTRIALĂ 0,86 14,12 
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ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONĂ DE PROTECȚIE A EXPLOATĂRILOR 1,17 19,21 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,10 1,64 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,48 7,88 

ZONA SPECIALA 0,99 16,26 

TOTAL INTRAVILAN 6,09 100 

 
Sat Izbita 

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT 

  ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 7,23 76,67 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,26 2,76 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,65 6,89 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,12 1,27 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,11 11,77 

ZONĂ PENTRU SERVICII 0,06 0,64 

TOTAL INTRAVILAN 9,43 100 

 

Sat Jurcuieşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2,79 88,85 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,35 11,15 

TOTAL INTRAVILAN 3,14 100 

 

Sat Lupuleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9,72 81,75 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1,09 9,17 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,08 9,08 

TOTAL INTRAVILAN 11.89 100 

 

Sat Măgura 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3,22 89,44 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,20 5,56 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,18 5,00 

TOTAL INTRAVILAN 3.60 100 
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Sat Muntari 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3,49 93,57 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,08 2,14 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,16 4,29 

TOTAL INTRAVILAN 3,73 100 

 
Sat Petreni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2,09 95,00 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,06 2,73 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,05 2,27 

TOTAL INTRAVILAN 2,20 100 

 
Sat Poiana 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9,05 93,01 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,11 1,13 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,57 5,86 

TOTAL INTRAVILAN 9,73 100 

 
Sat Poieni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 15,55 79,78 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,38 1,95 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,88 4,52 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.57 2,92 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.88 9,64 

ZONĂ PENTRU SERVICII 0,23 1,18 

TOTAL INTRAVILAN 19.5 100 

 
Sat Stîlnişoara 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 8,55 86,71 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,31 13,29 

TOTAL INTRAVILAN 9,86 100 
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Sat Valea Abruzel 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 26,64 88,21 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1,12 3,71 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 2,11 6,99 

ZONĂ PENTRU SERVICII 0,33 1,09 

TOTAL INTRAVILAN 30,20 100 

 
Sat Valea Alba 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 15,52 80,74 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1,23 6,40 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 2,30 11,99 

SERVICII 0,17 0,87 

TOTAL INTRAVILAN 19,22 100 

 
Sat Valea Cerbului 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 8,71 84,98 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, APE 0,48 4,68 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,06 10,34 

TOTAL INTRAVILAN 10,25 100 

 
Sat Valea Negrilesii 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
            LOCIUNTE INDIVIDUALE 
           ZONĂ CASE DE VACANȚA 

27,81 
27,18 
0,63 

92,24 
90,15 
 2,09 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1,04 3,45 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,17 3,88 

ZONĂ PENTRU SERVICII  0,13 0,43 

TOTAL INTRAVILAN 30,15 100 

 
Sat Valea Poieni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
            LOCIUNTE INDIVIDUALE 
           ZONA CASE DE VACANTA 

12,63 
9,58 
3,05 

89,13 
67,61 
21,52 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,61 4,31 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,93 6,56 

TOTAL INTRAVILAN 14.17 100 
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Sat Valea Şesii 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
            LOCIUNTE INDIVIDUALE 
           ZONA CASE DE VACANTA 

81,84 
45,54 
36,30 

94,57 
52,62 
41,95 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1,34 1,55 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 3,36 3,88 

TOTAL INTRAVILAN 86,54 100 

 
Sat Văleni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 4,55 81,83 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,30  5,40 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,71 12,77 

TOTAL INTRAVILAN 5,56 100 

 
Sat Vîlcea 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT 

ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 13,16 91,13 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,82 5,68 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,46 3,19 

TOTAL INTRAVILAN 14,44 100 

 

2.7.1. Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare 

Aşezarea gospodăriilor  
In treapta de platou se întâlnesc gospodării risipite, iar în trepta de luncă gospodariile 

sunt mai apropiate şi care iau forma văilor. Trăsătura esenţială a gospodăriei constă în 
gruparea în diferite forme a construcţiilor în jurul casei. Gospodăria reprezintă în fapt 
„centrul economic al familiei, unde au loc procesele de producţie şi unde se concentrează 
produsele realizate din agricultură sau din alte activităţi economice. 

Forma şi evoluţia gospodăriei a fost determinată şi de materialul de construcţie, de 
gradul de bunăstare al proprietarului şi nivelul de cunoştinţe tehnice al meşterilor populari.  

Dezvoltându-se într-o strânsă interdependenţă cu ocupaţiile, gospodăriile puteau fi 
împărţite în: 

- gospodării agro-pastorale; 
- gospodării specializate în diferite meşteşuguri ţărăneşti; 

În cadrul gospodăriilor specializate, acestea au fost întregite cu şteampuri, mori de 
măcinat, joagăre de apă, piue, vâltori, etc. 

După modul lor de organizare întâlnim în zonă: 
- gospodăria fără îngrăditură, răspândită în zona crângurilor, unde casa şi celelalte 

acareturi aparţinătoare gospodăriei nu sunt legate între ele prin curţi sau garduri; 
- gospodăria parţial îngrădită, în care casa şi celelalte dependinţe se află în interiorul 

unei curţi, exceptând şura cu grajdul, în care sunt adăpostite vitele; 
- gospodăria sezonieră cu curte închisă şi întărită. 
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Locuinţa trebuie considerată ca una dintre cele mai grăitoare expresii ale modului de 
viaţă, a gustului pentru frumos; aici se înfăptuiesc muncile cu caracter casnic, aici se 
transmite experienţa de viaţă a generaţiei mai vârstnice, se însuşeşte conduita morală şi 
etică, normele de viaţă ale colectivităţii, aici este locul de odihnă, de desfătare şi petrecere 
al familiei. 

Pentru zona buciumănimii, a cunoscut o mare frecvenţă casa cu cămară şi târnaţ pe 
colţ, cu arcadele semicirculare, casa cu etaj. Se construia la început o cameră şi pe 
parcurs se adăugau alte camere, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile financiare. 

Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este cea mai extinsă zonă funcţională, 
în toate localităţile. Terenuri ocupate de instituţii şi servicii publice, dotări, circulaţie, 
terenuri agricole sunt dispersate în mod aleatoriu în cadrul zonei de locuit. Construcţiile 
sunt amplasate în general ordonat în frontul străzii, cu variaţii faţă de aliniament în satele 
răsleţe. În general gospodăriile au în componenţă atât locuinţe, cât şi anexe gospodăreşti 
pentru creşterea animalelor şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor 
agricole, fiind în general amplasate în spatele construcţiei de locuit, în unele cazuri paralel 
cu strada, delimitând astfel partea construită a parcelei de terenul agricol al acesteia, sau 
de vecinătăţii. 

 

 

Casa din Bucium Sasa 

 
Principalii indicatori de intensitate privind dimensiunea gospodăriilor şi condiţiile de locuit 

sunt exprimaţi, conform recensământului din anul 2011, date preliminare: 

 

Comuna 
Nr. mediu de 
persoane / 
gospodărie 

Nr. mediu de 
camere / 
locuinţă 

Suprafaţa 
locuibilă 
medie / 
locuinţă 

Suprafaţa 
locuibilă medie 

/ persoană 

Bucium 2,22 2,28 35,06 15,79 

Jud. Alba - Mediu rural 2,81 2,43 37,95 14,51 

 
Indicatorii de mai sus scot în evidenţă următoarele: 
 La nivel de comună numărul mediu de persoane-gospodărie, respectiv numărul 

mediu de camere/locuinţă este puţin mai scăzut comparativ cu media pe judeţ, în mediu 
rural (2,81, respectiv 2,22). 
 Suprafaţa locuibilă medie/locuinţă este mai scăzută faţă de nivelul judeţului Alba, în 

mediul rural (35,06), respectiv suprafaţa locuibilă medie/persoană este mai ridicată 
comparativ cu media înregistrată la nivelul judeţului Alba (15,79). 

   Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a avut o dinamică ascendentă, crescând suprafaţa 
locuinţelor, gradul de dotare a locuinţelor cu instalaţii, cu dependinţe. Cea mai mare parte 
a clădirilor sunt proprietate privată şi sunt edificateca si clădiri individuale. 
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    În anul 2011, totalul gospodăriilor la nivel de comună este 656, mai redus faţă de 
2002 cu 60 de gospodări. 

La nivelul comunei Bucium, după forma de proprietate, structura fondului locativ în 
anul 2011, se prezintă astfel: 963 locuinţe se află în proprietate privată, 4 locuinţe în 
proprietatea statului şi 3 a cultelor religioase, conform rezultatelor preliminare la 
recensământul din anul 2011. 

 
Structura clădirilor de locuit aflate în proprietate privată, după perioada construirii 

(recensământ anul 2002): 

Localitatea Total 

Perioada construirii 

< 
1910 

1910
-

1929 

1930
-

1944 

1945
-

1960 

1961
-

1970 

1971
-

1980 

1981
-

1989 

1990
-

1994 

1995
-

1999 

> 
2000 

Bucium 48 7 0 6 14 5 6 5 1 4 1 

Angheleşti 32 4 1 4 7 5 6 1 3 1 0 

Bisericani 19 1 1 7 3 3 0 2 0 2 0 

Bucium sat 85 16 0 5 17 12 12 9 2 7 5 

Cerbu 46 6 2 5 3 7 8 5 6 4 0 

Ciuculeşti 37 9 3 3 6 9 5 0 0 2 0 

Coleşeni 35 4 2 5 6 5 4 1 2 4 2 

Dogăreşti 10 1 5 0 2 1 0 0 0 1 0 

Fereşti 14 3 2 1 0 2 4 0 1 0 1 

Floreşti 12 0 0 4 7 1 0 0 0 0 0 

Gura Izbitei 12 1 1 2 4 3 0 0 0 1 0 

Heleşti 12 1 0 1 8 1 1 0 0 0 0 

Izbicioara 8 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 

Izbita 24 4 3 3 11 1 2 0 0 0 0 

Jurcuieşti 10 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 

Lupuleşti 25 2 6 3 6 3 4 0 1 0 0 

Măgura 13 1 0 1 4 2 0 2 0 2 1 

Muntari 10 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 

Petreni 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Poiana 26 5 1 12 4 3 0 1 0 0 0 

Poieni 71 32 1 4 10 6 9 4 1 3 1 

Stîlnişoara 19 8 7 2 1 0 1 0 0 0 0 

Valea 
Abruzel 

53 4 3 7 17 10 3 5 1 2  

Valea Albă 49 6 6 8 13 6 6 0 3 0 1 

Valea 
Cerbului 

27 2 3 2 4 3 8 1 2 2 0 

Valea 
Negrilesii 

60 22 4 4 13 8 5 1 2 0 1 

Valea 
Poieni 

23 2 1 3 7 1 3 1 1 2 1 

Valea Şesii 87 21 6 14 19 17 7 0 2 1 0 

Văleni 19 2 1 3 9 1 2 0 0 1 0 

Vîlcea 15 4 1 4 1 2 1 1 0 0 1 

Total 
comună 

907 169 60 118 220 120 97 39 28 39 17 

Sursa: Direcţia Judeţeană detatistică Alba 
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Gospodarie din Valea Abruzel 

 
Vechimea fondului construit 
Conform datelor statistice de la recensământul din 2002, majoritatea fondului 

construit - 75,74% datează din perioada 1900 – 1980. La nivel mediu se situează 
ponderea locuinţelor construite în intervalul 1971–1991 (14,99%), care este urmată de cea 
a locuinţelor realizate în perioada 1992 – 2000 (9,26%). Ponderile menţionate se regăsesc 
la nivel de comună. 

Zona de locuit ocupă cea mai mare parte a fondului construit, investiţii făcute din 
fonduri private. În satele componente ale comunei Bucium, se disting două zone de 
locuinţe, cu caracteristici diferite: 

- M zona mixtă de locuinţe individuale P - P+1+M 
- L zona de locuinte individuale P - P+1+M, pe terenuri proprietate privată, ce se 

caracterizează printr-un fond construit mediocru spre bun, cu case ce au arhitecturã 
tradiţionalã de zona montană. 

 
Zona de locuinţe, cuprinde: 
- locuinţe cu vechime peste 40 de ani de condiţie mediocră sau rea, dezvoltate pe 

loturile individuale. Structura de rezistenţă lemn, planşee lemn, finisaje de proastă calitate. 
Arhitectură tradiţională. 

- locuinţe parter şi parter + etaj sau mansardă cu o vechime de cca 20-40 ani, în 
stare buna, cu structură durabilă şi finisaje superioare; 

- locuinţe noi pe loturi individuale. 
 
Structura clădirilor de locuit aflate în proprietate privată, după materialul de construcţii al 

pereţilor exteriori (recensământ anul 2002): 

Localitatea 
Total 

locuinţe 

Beton 
armat 

prefabrica
t 

Zidărie cărămidă Lemn 
(bârne, 

bile) 

Chirpici, 
alte 

materiale 
Beton 
armat 

lemn 

Bucium 671 2 76 530 29 34 

Angheleşti 12 - 2 9 1 - 

Bisericani 15 - 1 13 1 - 

Bucium Sat 21 - 6 15 - - 

Cerbu 46 1 2 20 23 - 

CiIuculeşti 37 2 - 3 32 - 

Coleşti 35 - 3 7 23 - 

Dogăreşti 10 - - 1 9 - 

Fereşti 14 1 - 3 10 - 
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Localitatea 
Total 

locuinţe 

Beton 
armat 

prefabrica
t 

Zidărie cărămidă Lemn 
(bârne, 

bile) 

Chirpici, 
alte 

materiale 
Beton 
armat 

lemn 

Floreşti 12 - - - 12 - 

Gura Izbitei 12 - 1 2 9 - 

Heleşti 12 - - - 12 - 

Izbicioara 8 - - - 8 - 

Izbita 24 - - 11 13 - 

Jurcuieşti 10 - - - 10 - 

Lupuleşti 25 - 1 5 19 - 

Măgura 13 - - 6 7 - 

Muntari 10 - - - 10 - 

Petreni 5 - - - 5 - 

Poiana 26 - - - 26 - 

Poieni 71 2 1 4 64 - 

Stîlnişoara 19 - - 13 6 - 

Valea Abruzel 53 - 1 18 34 - 

Valea Albă 49 - 1 5 43 - 

Valea Cerbului 27 11 - 3 13 - 

Valea Negrilesei 60 - 1 2 57 - 

Valea Poienii 23 4 - 3 16 - 

Valea Şesii 87 1 - 5 81 - 

Văleni 19 - - 6 13 - 

Vîlcea 15 - - 23 5 - 

Total comună 907 33 13 166 695 0 
Sursa: Direcţia Judeţeană de statistică Alba 

 
Bucium, reşedinţa comunei Bucium 
Întregul aspect al localităţii este cel rural, localitate din zonă de munte, bine 

închegată cu vatra satului adunată. Regimul de înălţime este de un nivel, construcţii 
majoritatea parter şi sporadic P+1, construcţiile fiind amplasate în cadrul unor parcele de 
formă neregulată şi mărime variabilă. 

Zona de locuit prezintă caracteristicile localităţiilor de munte, clădirile fiind grupate în 
cadrul gospodărilor astfel: casă, grajd, şură şi eventual bucătărie de vară, amplasate în 
jurul unei curţi, nepermiţând crearea unui front strada închegat, ca urmare s-a încercat 
păstrarea caracteristicii de sat de munte cu gospodării izolate. 

Localităţiile comunei Bucium au aceeaşi caracteristică determinată de peisajul unde 
s-au dezvoltat, cursurile de apă şi de căile de circulaţie importante. 

Majoritatea localităţilor au apărut ca ţesutul rural, acolo unde condiţiile de viaţă au 
fost propice atât pentru persoane cât şi pentru animalele pe care aceştia le cresc. 

Pentru perioada de perspectivă s-a căutat să se menţină caracteristica fiecărei 
localităţi, modul de amplasare a locuinţelor, cât şi parcelarul existent în fiecare localitate. 
La inventarierea fondului construit s-au întâlnit zone numai cu case de locuit, zone 
exclusiv rezidenţiale şi zone mixte. Pentru perioada următoare, zonele nou introduse în 
perimetrul intravilan se propun a se dezvolta atât pentru locuinţe cât şi pentru activităţi şi 
obiective de utilitate publică, necesare comunităţii din zona respectivă, acestea fiind 
unităţii teritoriale de referinţă în cadrul Regulamentului Local de Urbanism. 

Toate localităţiile sunt încadrate foarte bine în natură, există multe zone cu verdeaţă 
şi nu se justifică crearea de spaţii verzi, cu excepţia amenajării văilor care străbat 
perimetrele intravilane. Se recomandă efectuarea regularizărilor şi amenajarii albiilor 
majore ale pârâurilor de munte. 
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Aşezarea comunei într-un cadru natural de o frumuseţe deosebită, unde pădurea 
este aproape de gospodării, în mijlocul Munţiilor Metaliferi, nu necesita amenajări de 
parcuri pentru recreere decât menţinerea teritoriului într-o stare nealterată de activităţile 
omului şi oprirea eroziunii solului. 
 

Disfuncţionalităţile privind fondul construit şi utilizarea terenurilor sunt următoarele: 

 densitate redusă în unele zone de locuit; 

  situaţii în care nu sunt respectate distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale 
şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil; 

  insuficienţa / lipsa utilităţilor: canalizare menajeră şi pluvială, apa potabilă, servicii de 
salubritate; 

  construcţii în zone greu accesibile; 

  fond construit îmbătrânit. 

2.7.2. Zona de Instituţii Publice 

 
Cuprinde pe lângă construcţiile ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii 

publice şi dotările comerciale şi de alimentaţie publică, precum şi servicii către populaţie. 
Acestea nu sunt concentrate într-un areal situat într-o zonă centrală. Construcţii de dotări 
mai recente au fost amplasate pe întreaga suprafaţă construibilă a comunei. Zona centrală 
trebuie sistematizată şi necesită lucrări de organizare urbanistică şi dotări funcţionale. 
 

Dotări administrative 
În localitatea Bucium sunt amplasate dotările administrative la nivelul întregii 

comune: sediul Primăriei şi al Consiliului Local. Acestea dispun de construcţie proprie, 
adecvată funcţiunii adăpostite, corespunzătoare ca suprafaţă şi fiind amplasată în zona 
centrală a intravilanului. 

 

 Sediu primarie 
 

Dotări culturale 
La nivel de comună, patrimoniul existent asigură, în mare parte, baza necesară 

desfăşurării activităţiilor culturale. Astfel în comună sunt 5 cămine culturale în stare bună 
de funcţionare recent renovate. 

Căminele culturale sunt localizate în localităţile: 
Gura Izbitei, Cerbu, Bisericani, Poieni, Bucium- reşedinţa de comună 
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         Instituţii de învăţământ 

 
 
           În comună funcţionează următoarele instituţii de învăţământ: 

 Localitatea Bucium - Şcoală generală, de 8 clase, clădire renovată; 

 Localitatea Bucium Sat - Şcoală generală, de 8 clase şi grădiniţă, clădire renovată; 

 Localitatea Poieni - Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire nouă; 

 Localitatea Ciuculeşti- Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire renovată; 

 Localitatea Bisericani- Şcoală generală, de 4 clase, clădire stare bună; 

 Localitatea Gura Izbitei- Şcoală generală, de 4clase, clădire stare bună; 

 Localitatea Cerbu- Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire renovata. 
Şcoala din Bucium, ca şi alte scoli din Munţii Apuseni, a fost întemeiată de Gheorghe 

Şincai. Şcoala generală cu clasele I – VIII „ Ion Agârbiceanu” din Bucium are un „Centru 
de documentare şi informare” care este utilizat de elevii şi cadrele didactice din această 
şcoală. Pe frontispiciul acestei şcoli se află un medalion lucrat în cupru cu portretul lui Ion 
Agârbiceanu, iar cele două plăci din marmură consemnează că începând cu anul 1995 
şcoala din Bucium va purta numele „Ion Agârbiceanu”. 

O parte din şcolile existente în comuna au fost desfintate ca urmare a numărului tot 
mai redus de elevi. De exemplu în Şcoala cu clasele I-VIII din Bucium Sat functionează 
doar ciclul primar, iar Şcoala Primara Bucium Izbita s-a desfintat. 
 

Obiective de cult 
În comună există şapte biserici, aparţinând cultului ortodox, toate în stare foarte 

bună, renovate în ultimi ani. 
Bisericile sunt amplasate central în localităţile: Bisericani, Bucium Sat, Cerbu, 

Ciuculeşti, Gura Izbitei şi Poieni. 
 

 
Biserica ortodoxa – “Sf. Arh. Mihail si Gavril”, Izbita 
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Biserica ortodoxa – “Toti Sfintii”, Bucium Sasa 

 
Dotări pentru sănătate 
În localitatea Bucium există un dispensar şi o farmacie, care functionează în clădirea 

Primariei. Deasemenea în sat există şi un Cabinet Individual, în care îşi desfaşoară 
activitatea doua cadre medicale. 

Serviciul medical veterinar este asigurat în comuna de către un medic veterinar, care 
deţine un dispensar veterinar în satul Bucium. 
 

Dotări comerciale şi de prestări servicii 
Localitatea Bucium dispune de un număr mic de dotări de comerţ şi alimentaţie 

publică, acestea sunt dispersate în interiorul zonei de locuit, amplasate în general în 
construcţii cu funcţiunea principală de locuire. 

Suprafaţa ocupată cu astfel de dotări este mică. Se constată lipsa de amenajări 
specifice cum ar fi: spaţiile de parcare, circulaţia pietonală, spaţiile de aşteptare şi de 
serviciu. 

La nivelul localităţilor răzleţe nu există dotări comerciale şi prestări servicii. 
 

Servicii comunale  
La nivelul comunei, gospodărirea comunală este reprezentata doar de cimitirele 

aflate în întreţinerea comunităţii. Pe teritoriul localităţilor comunei Bucium sunt mai multe 
cimitire, bine întreţinute. Toate cimitirele organizate pe culte, detin rezerve de teren pentru 
înhumări. Distanţele la care sunt amplasate asigură zona de protecţie sanitară faţă de 
zonele de locuit. 

2.8.  ZONE CU RISCURI NATURALE 

 
In cadrul teritoriului administrativ al comunei Bucium, relieful de la nord de valea 

Buciumanilor poarta urmele unei vechi si intense modelări prin alunecări de teren, unele 
reactivate chiar in zilele noastre (cu toata gama specifică acestora, de la cele superficiale 
la cele cu profunzime mare). 

O alta parte a comunei alcatuită de satele Valea Poienii, Valea Cerbului, Cerbu, 
Fereşti şi Angheleşti sunt situate în cursul superior al Abrudului cu care Valea 
Buciumanilor confluează în zona Buciumului – sat. 
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2.8.1. Alunecari de teren 

Pe acest fond litologic dominat de rocile flisoide şi dată fiind şi prezenţa destul de 
extinsă a şisturilor argiloase, o primă categorie de riscuri naturale la care este expus 
teritoriul comunei Bucium este cea a alunecărilor de teren. 

Acestea sunt prezente în special în zonele: la nord de valea Buciumanilor, pe 
versantul drept – zona satelor Valea Alba, Ciuculeşti, Bucium, Vâlcea. pe versantul drept 
al văii Abruzelului, în zona de obârşie a acestuia; în bazinul Văii Seşii. 

In aceste cazuri alunecările sunt de profunzime medie şi mare, locul de alunecare de 
la Poiana trădând ca şi întregul aspect al reliefului o intensă şi indelungată modelare prin 
deplasări în masă. 

In cazul satelor din bazinul Abruzelului (Heleşti, Floreşti, Bisericani, Muntari, Petreni 
şi Poiana) de pe versantul drept şi din zona de obarsie a acestui afluent al Buciumanilor, 
consideram că este necesară o amplă acţiune de stopare a proceselor de alunecare sau 
mai precis de diminuare a efectelor negative ale acestora. 

Evoluţia naturală a versanţilor accentuată printr-o presiune antropică puternică 
(excavaţii, construcţii, drumuri de acces, paşunat intens, despăduriri) a dus la punerea în 
pericol a unui numar de peste 100 de case şi a numeroase anexe gospodareşti în întreg 
teritoriul administrativ al comunei Bucium. Alunecările de teren, acest fenomen care 
constituie un mare neajuns pentru terenurile şi posibilele aşezări din aval, se poate preveni 
sau înlătura în majoritatea cazurilor prin păstrarea zonelor împadurite şi prin împadurirea 
celor defrisate. Arborii prin rădăcinile lor sporesc pe de o parte legătura dintre aceste 
straturi, iar pe de altă parte absorb excesul de apă din sol, care provoacă alunecarea. 
Coastele despădurite lipsite de scutul protector al pădurii sunt spălate de apele provenite 
din ploi şi zăpezi. 

Apele se scurg libere pe suprafaţa solului mai întâi în firişoare subţiri, apoi în şiroaie 
din ce în ce mai mari, apărând rigole, şanţuri de eroziune, ogaşe. 

2.8.2. Inundaţii 

O a doua categorie de riscuri naturale la care este expusă comuna Bucium este cea 
a inundaţiilor produse de revarsarea apelor Văii Buciumanilor şi a unora din afluenţii 
importanţi ai acesteia: Valea Alba – afluent de obarşie, Izbicioara, Şeasa şi Abruzelul. In 
lungul Văii Buciumanilor şi Văii Albe, urmare a ploilor îndelungate sau a averselor se 
produc inundaţii în vetrele satelor: Valea Albă, Ciuculeşti, Bucium, Gura Izbitei, Coleşeni şi 
Zibiţa. Ele sunt însoţite de colmatări ale unor sectoare ale văii şi de intense eroziuni de 
maluri. 

In cazul Văii Şesei, deşi această vale a fost cândva amenajată antierozional, 
actualmente lucrările sunt depăşite fizic şi ca urmare inundaţiile şi eroziunile de mal s-au 
reactivat în cursul ei inferior, afectând case, terenuri şi drumul din lungul văii. 

Inundaţiile mai importante se produc în cursul mijlociu al Văii Abruzelului (afectând şi 
drumul de acces către amonte, ce este în curs de a fi racordat peste culme cu satul 
Jurcuieşti şi satul Geamăna). Au de suferit de pe urma debitelor ridicate şi zonele 
confluenţei secundare. 

2.8.3. Zone de risc antropic  

Pe teritoriul comunei Bucium activitatea economică este de mica amploare. 
Ca surse de poluare pot fi luate in discuţie apele existente în vechile exploatari 

miniere, dar şi cele rezultate din spalarea haldelor de steril care afectează o parte din 
afluenţii râului Abrudel. Oxizii de fier, rezultaţi din degradarea piritei şi a altor minerale ce 
conţin elementul Fe, imprima o culoare rosietică apelor văilor Buciumului, Cornei, 
Abruzelului şi Izbicioarei, făcând inutilizabile aceste ape şi afectând grav ecosistemele 
acvatice.  
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Totodată, infiltrarea apelor poluate în acviferul freatic din zona luncilor Buciumului si 
Abruzelului, face imposibilă folosirea fântânilor pentru aprovizionarea cu apă a 
gospodăriilor. 

De asemenea, lipsa unui sistem de canalizare conduce la poluarea apelor cu ape 
subterane si de suprafata.  

2.8.4. Măsurile ce trebuiesc luate pentru reducerea fenomenelor de risc: 

 Asigurarea construcţiilor cu ziduri de sprijin; 

 Se vor evita defrişările în masă, făcându-se doar dacă sunt necesare şi controlat;  

 In ce priveste regimul apelor subterane, acestea sunt sărace, apărând la suprafaţă 
sub forma de izvoare în perioadele cu precipitaţii abundente, sau la adâncimi 
cuprinse între -1,00 şi -3,00m de la cota terenului natural în zonele de luncă. La 
interceptarea acviferelor se vor lua măsuri specifice de prevenire (captare, 
pompare, redirecţionare) pentru a nu afecta viitoarele fundaţii. 

 Se va evita construirea în apropierea albiilor râurilor, acestea din urmă 
amenajându-se corespunzator. 

 De asemenea sunt necesare ample lucrari de drenare a maselor alunecate şi de 
amenajare antierozională a tuturor afluenţilor Abruzelului, şi în acelaşi timp de 
refacere a vegetaţiei forestiere cu rol fixator. 

 Aceleaşi lucrări de protecţie şi combatere trebuie întreprinse şi pe versantul drept al 
Văii Buciumanilor, în lungul drumului Abrud-Bucium-Mogoş-Aiud, cu menţiunea că 
sunt necesare şi lucrări de sprijin cum ar fi zidurile din piatra zidită sau din beton 
armat. 

 In cazul unor areale afectate sporadic de alunecări de teren, dar care pun în pericol 
casele unor săteni trebuie efectuate chiar consolidări ale versantului nu numai prin 
ziduri de sprijin, ci şi prin coloane de beton. 

 In privinţa apelor ce traversează vechile exploatări miniere şi haldele de steril 
existente, se propun studii hidrogeologice amanuntite. 

 Masurile de protecţie împotriva viitoarelor inundaţii trebuie să vizeze: decolmatarea 
şi recalibrarea albiei pârâului Buciumanilor, eliminându-se astfel blocajele de 
aluviuni din albie şi din luncă. Totodată este necesară efectuarea unor ample lucrări 
de protecţie antierozională a malurilor ca şi recalibrarea podurilor. Lipsa unor lucrări 
de protecţie impune regularizarea intregului curs al pârâului Buciumanilor între 
Valea Albă şi confluenţa cu Valea Abruzelului. Este necesară refacerea lucrărilor 
din lungul Văii Şesii şi a unor amenajări antierozionale pe cursul mijlociu al 
Abruzelului. 

 Realizarea unui sistem de canalizare si epurare a apelor uzate. 

2.9. ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ 

2.9.1. Indicatori privind dotarile gospodariei conform recensamantului 2011 

Dotarile locuintelor situeaza comuna Bucium la nivelul mediei pe ţară pentru zona 
rurala.  

Dintr-un total de 970 de locuinte conventionale inregistrate in comuna Bucium la 
ultimul Recensamant al Populatiei si Locuintelor (2011), mai putin de jumatate dispun de 
alimentare cu apa; sub acest aspect comuna Bucium inregistreaza un decalaj de 30 de 
puncte procentuale fata de judetul Alba si de 26 de puncte procentuale fata de media pe 
tara, insa se situeaza la distanta mica de media pe tara pentru rural. 

• 38,8% din locuinte dispun de canalizare in locuinta 
• locuintele comunei Bucium sunt in proportie de 95,6 % dotate cu curent electric, 
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• in timp ce numai 4.3% dispun de incalzire centrala 
• 69.6% dispun de bucatarie in locuinta 
• doar 34,7% din locuinte dispun de baie in locuinta. 

 
Lipsa alimentarii cu apa si a canalizarii trebuie sa fie avute in vedere cu prioritate in 

proiectele viitoare de investitii ale comunei Bucium. 
 

 Dotarile gospodariilor in comuna Bucium comparativ cu Judetul Alba, Romania, mediul rural national: 

Indicatori Alimentare 
cu apa 

Instalatie de 
canalizare in 

Locuinta 

Curent 
electric 

Incalzire 
centrala 

Bucatarie in 
locuinta 

Baie in 
locuinta 

Comuna 
Bucium  

40,9% 38,8% 95,6% 4,3% 69,6% 34,7% 

Judetul Alba 70,7% 67.9% 96,9% 41,2% 83.6% 64.0% 

Romania 66,7% 65.1% 96.6% 44.4% 84.6% 61.9% 

Rural 46.5% 42.6 % 95.4% 12.8% 72.6% 37.5% 
Sursa: Recensamantul Populatiei si Locuintelor(2011), http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ % din 
total locuinte conventionale 

2.9.2. Alimentare cu apă şi canalizare 

 
Pe teritoriul comunei Bucium se află în curs de execuţie extinderea alimentarii cu apă 

a mai multe sate, captarea apei din izvoare şi reţea de canalizare menajeră cu două staţii 
de epurare a apei menajere. 

Restul localităţilor nu dispun de reţele edilitare. 
        Evacuarea apelor pluviale se face prin rigole şi şanţuri care dirijază apele spre văile 
existente. Referitor la starea tehnică a acestora, nu în toate cazurile sunt întreţinute 
corespunzător, majoritatea sunt colmatate. 
 

CONCLUZII: 

  Trebuie finalizate şi puse în funcţiune reţelele de alimentare cu apă, canalizare şi 
staţiile de epurare. 

  Gospodăriile au sistem propriu de gestionare ape uzate, în haznale de tip rural şi 
puţuri absorbante. 

  Nu există rigole şi şanţuri de scurgere, în toate localităţile sau cele existente nu sunt 
intreţinute corespunzător, mai ales cele în lungul drumurilor comunale şi vicinale. 

Lipsa celor de mai sus conduce la poluarea pânzei de apă freatică, care în prezent 
este utilizată în mare parte ca sursă de apă potabilă alimentarea populatiei si pentru 
pentru animale. 

Identificarea şi rezolvarea posibilelor probleme legate de contaminarea apei vor 
contribui la creşterea nivelului de sănătate şi bunăstare a cetăţenilor comunităţii. 

2.9.3. Alimentarea cu energie electrică 

 
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din localităţile comunei se 

realizează din Sistemul Energetic Naţional, prin reţeaua de linii electrice aeriene de 20KV 
existentă în zonă şi un număr important de posturi de transformare aeriene. Posturile de 
transformare existente sunt bine distribuite pe teritoriul localităţilor, reuşind să alimenteze 
cu energie electrică, în condiţii corespunzătoare pe aproape toţi consumatorii existenţi. 

Reţeaua de distribuţie de medie şi joasă tensiune destinată consumatorilor este 
executată pe stâlpi de beton după anul 1980, aflându-se într-o stare corespunzătoare. 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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2.9.4. Telefonia  

Comuna Bucium este racordată la Sistemul Internaţional de Telecomunicaţii prin 
intermediul unei centrale telefonice digitale. Distribuţia spre posturile telefonice este 
realizată cu cabluri suspendate aerian pe acelaşi traseu cu reţeaua electrică, fiind realizate 
traversări funcţie de necesităţi sau în unele cazuri pe stâlpi proprii din lemn. Reţelele de 
telefonie mobilă, acoperă în mare măsură teritoriul comunei, în peste 80% dintre 
gospodării există telefonie mobilă furnizată de către operatorii de telefonie mobilă Orange, 
Vodafone şi Cosmote.  

2.9.5. Gestionarea deşeurilor 

Comuna Bucium face parte din Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Valea 
Abrudului” ce beneficiază de un Sistem de gestiune integrată a deşeurilor, în cadrul căruia 
deşeurile menajere comunale sunt colectate, săptămânal de către o firmă autorizată. 

Există încă depozitări necontrolate a deşeurilor menajere şi animale ce duc la 
degradarea calităţii mediului, fiind una din problemele principale de mediu pentru 
comunitate. 

Disfuncţionalităţi: depozitarea aleatoare a resturilor menajere de la deşeurile de grajd 
a determinat apariţia de focare de infecţie (miros şi aspect urât), care duc la degradarea 
mediului înconjurător (subsol, ape de suprafaţă, pânza freatică şi aerul). 
 

CONCLUZII: 
 40,9% din numărul locuinţelor din comună au alimentare cu apă potabilă; 
 38,8% din locuinţe au sistem de canalizare în locuinţe; 
 95,6% din locuinţe au instalaţii electrice. 
  4,3% din locuinţe au instalaţii de încălzire centrală; 
 34,7% din locuinţe au baie. 
 100% din numărul locuitorilor beneficiază de servicii de salubritate. 
 Există reţea de apă potabilă în câteva sate 
 Există reţea de canalizare în execuţie 
 Nu există staţie de epurare ape uzate. 

2.10. PROBLEME DE MEDIU 

 
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei 

comunei Bucium au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. 
Economia localităţii este influenţata în dezvoltarea sa de poziţionarea comunei în zona de 
munte şi luncă, activitatea economică fiind legată în principal de creşterea animalelor şi în 
secundar agricultură. Până prin anii 1960, un important sector economic a fost reprezentat 
de industria minieră. Influenţa activităţii umane asupra naturii, fenomenele de risc natural 
ce se produc, dar şi nereabilitarea lucrărilor miniere vechi şi-au pus amprenta asupra 
mediul înconjurător sub aspectul poluării – aerului, apei şi solului. Gradul si efectele 
negative ale poluarii diferă de la zonă la zonă, in functie de activitatile desfasurate in trecut 
sau in present. 

2.10.1. Calitatea aerului  

         
        Poluarea de impac 

    Identificarea surselor fixe şi mobile de poluare din zona planului 
Sursele de poluare atmosferică identificate la nivelul în arealul planului sunt asociate cu: 

 activităţi casnice specifice aşezărilor umane – încalzire rezidenţială, preparare hrană 
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  activităţile agricole şi zootehnice din gospodăriile situate atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul zonelor rezidenţiale 

  traficul rutier 

  haldele de rocilor sterile şi iazul de decantare vechi rămase nereabilitate 

  activităţi industriale din domeniul mineritului: exploatarea de minereu de cupru în 
cadrul perimetrului Roşia Poieni de către SC CUPRUMIN ABRUD SA. 

 
Redăm mai jos concentraţiile maxim admise în aerul atmosferic pentru protecţia 

ecosistemelor şi a sănătăţii umane în conformitate cu Legea nr. 104 din 2011 privind 
calitatea aerului înconjurător 

 

În conformitate cu Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, zona 
studiată aparţine zonei de evaluare a calităţii aerului înconjurător Alba. 

În zonă nu există surse semnificative de poluare a aerului, care să justifice o reţea de 
supraveghere a calităţii aerului în zonă. Activitatea economică a comunei are la bază 
activităţi în gospodăriile individuale, dar pe raza comunei funcţionează şi societăţi 
comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate 
în principal comerţ, transport marfă, construcţii, tâmplărie, turism etc. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în zona studiată este necesar ca zonele 
acoperite de lucrări miniere vechi să fi reabilitate fie prin reprocesarea acestora (dacă este 
fezabil din punct de vedere economic), fie prin acoperirea acestora cu material care să nu 
mai permită poluarea aerului prin particolele în suspensie antrenate de vânt sau a apelor 
prin scurgerile acide din galeriile miniere vechi sau de pe haldele/iazurile de decantare. 

De asemenea, este necesară reabilitarea căilor de comunicaţii şi transport care 
deservesc teritoriul administrativ şi care, în prezent, din punct de vedere calitativ, 
majoritatea nu oferă condiţii bune de circulaţie, antrenând pulberi şi gaze. 

Drumurile comunale de pe teritoriul administrativ al comunei Bucium au sistem rutier 
nemodernizat, fapt ce contribuie la poluarea aerului. 

Se remarcă în general: 
 Starea proastă a carosabilului şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere; 
 Capacitatea gabaritică redusă a drumurilor, podurilor şi podeţelor; 
 Lipsa trotuarelor şi marcajelor corespunzătoare; 
 Lipsa unor parcări amenajate. 
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2.10.2. Calitatea apei 

Spaţiul care face obiectul dezvoltarii planului este drenat către valea principală a 
râului Abrud, cu orientare nord-est – sud-vest, în care se varsă principalii afluenţi de 
dreapta ai acestuia - Valea Şesii, Valea Abruzel, Valea Negrilesii, Izbita, Valea Cerbului de 
stânga. 

În sistemul de clasificare implementat prin Planul de management bazinal această 
zonă corespunde corpului de apă de suprafaţă Râul Abrud şi afluenţii, corp de apă 
identificat cu codul RW4.1.81.10. 

Aşa cum am menţionat mai sus, corpul de apă de suprafaţă Râul Abrud şi afluenţii, 
corp de apă identificat cu codul RW4.1.81.10_B1 a fost încadrat în planul de management 
bazinal ca fiind un corp de apă puternic modificat, având o stare ecologică proastă. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor elaborat de ISU Alba mentioneaza  ca in 
zona Bucium probleme mari de poluare ridică apele de mină, care se scurg din toate 
galeriile de mina parasite si care au un pH foarte acid (între 4-5 ) si încărcare mare de 
metale grele ( Fe, Cu, Zn, Pb ).  

La ora actuală aceste obiective nu sunt supravegheate si nu sunt luate în 
administrare. Aceste exploatări au fost ale Statului Roman si au fost în functiune până în 
anul 1960. Pentru zona Bucium nu sunt întocmite documentaţii de închidere si 
ecologizare. 

Caracteristicile climatice ale zonei, energia mare a reliefului, rezistenţa diferită a 
rocilor la eroziune, solurile, vegetaţia, sunt factori care au permis organizarea unei reţele 
hidrografice destul de bogată în zona comunei Bucium. Hidrografia este data de valea 
Buciumanilor si afluenţii sai, mulţi dintre ei cu pronunţat caracter de torenţialitate. 

Principala sursă de poluare a apelor de suprafaţă o reprezintă lucrările miniere vechi 
din zona Rodu-Frasin, Izbita, Poieni, dar şi haldele de la exploatarea de minereu de cupru 
în Roşia Poieni. 

De asemenea, lipsa unui sistem de canalizare şi faptul că una dintre activităţile 
economice ale comunei este creşterea animalelor cu efective mari, apa este poluată cu 
modificarea directă şi indirectă a compoziţiei naturale a acesteia. Ea se datorează în 
principal evacuărilor de ape uzate, neepurate de la diverse folosinţe. Din aceste motive 
este necesar să se facă, periodic, analize asupra calităţii apelor de suprafaţă. 

De altfel corpul de apă de suprafaţă Râul Abrud şi afluenţii, corp de apă identificat cu 
codul RW4.1.81.10_B1, a fost încadrat în planul de management bazinal la excepţie de 
tipul 24 (excepţie de ordin tehnic), găsirea unei soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii acestui 
corp de apă necesitînd un program mai îndelungat de monitorizare. 

Prin urmare se impune: găsirea soluţiilor optime pentru stoparea poluării apelor de 
suprafaţă cu ape acide provenite din lucrările miniere vechi sau recente: identificarea 
resurselor şi dezvoltarea proiectelor de infrastructură (în special a sistemelor alimentare cu 
apă şi de canalizare menajera). 

Se interzice evacuarea apelor uzate în râu sau orice alte surse de poluare a lor cum 
ar fi – spălarea maşinilor, evacuarea dejecţiilor, aruncarea deşeurilor menajere, a 
obiectelor care sunt de prisos în gospodării etc.  

a) Calitatea apelor subterane 
Conform Planului de Management Bazinal, informatia privind calitatea apelor este 

sintetizata in tabelul de mai jos. 
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2.10.3. Calitatea solului – zone de risc natural 
 

In cadrul teritoriului administrativ al comunei Bucium, relieful de la nord de valea 
Buciumanilor poarta urmele unei vechi si intense modelari prin alunecari de teren,unele 
reactivate chiar in zilele noastre (cu toata gama specifica acestora, de la cele superficiale 
la cele cu profunzime mare). 

O alta parte a comunei alcatuita de satele Valea Poienii, Valea Cerbului, Cerbu, 
Fereşti şi Angheleşti sunt situate în cursul superior al Abrudelului cu care valea 
Buciumanilor conflueaza în zona Buciumului – sat. 
            

Alunecari de teren 
Pe acest fond litologic dominat de rocile flisoide şi dată fiind şi prezenţa destul de 

extinsă a şisturilor argiloase, o primă categorie de riscuri naturale la care este expus 
teritoriul comunei Bucium este cea a alunecărilor de teren. Acestea sunt prezente în 
special în zona de la nord de valea Buciumanilor, în versantul drept – zona satelor Valea 
Alba, Ciuculeşti, Bucium, Vâlcea, dar în special în versantul drept al văii Abruzelului şi în 
zona de obârşie a acesteia şi de asemenea în bazinul văii Şesii. 

In aceste cazuri alunecările sunt de profunzime medie şi mare, locul de alunecare de 
la Poiana trădând ca şi întregul aspect al reliefului o intensă şi îndelungată modelare prin 
deplasări în masă. 

In cazul satelor din bazinul Abuzelului (Heleşti, Floreşti, Bisericani, Muntari, Petreni şi 
Poiana) de pe versantul drept şi din zona de obarşie a acestui afluent al Buciumanilor, 
considerăm ca este necesar o ampla acţiune de stopare a proceselor de alunecare sau 
mai precis de diminuare a efectelor negative ale acestora. 

  
Inundaţii 
O a doua categorie de riscuri naturale la care este expusă comuna Bucium este cea 

a inundaţiilor produse de revărsarea apelor văii Buciumanilor şi a unora din afluenţii 
importanţi ai acesteia: Valea Albă – afluent de obarşie, Izbicioara, Şasa şi Abruzelul. In 
lungul văii Buciumanilor şi Văii Albe, urmare a ploilor îndelungate sau a averselor se 
produc inundaţii în vetrele satelor: Valea Albă, Ciuculeşti, Bucium, Gura Izbiţei, Coleşeni şi 
Zibiţa. Ele sunt însoţite de colmatări ale unor sectoare ale văii şi de intense eroziuni de 
maluri. 

In cazul Văii Şesei, deşi această vale a fost cândva amenajată antierozional, 
actualmente lucrările sunt depaşite fizic şi ca urmare inundaţiile şi eroziunile de mal s-au 
reactivat în cursul ei inferior, afectând case, terenuri şi drumul din lungul văii. 

Inundaţiile mai importante se produc în cursul mijlociu al Văii Abruzelului (afectând şi 
drumul de acces către amonte, ce este în curs de a fi racordat peste culme cu satul 
Jurcuieşti şi satul Geamană.  

Priorităţi în intervenţie: 
    - modernizarea căilor de comunicaţie; 

- promovarea şi realizarea de investiţii pentru lucrări hidrotehnice, hidroameliorative şi 
antierozionale; 

- execuţia de lucrări de echipare tehnico – edilitară. 

2.10.4.Starea padurilor 

a) Fondul forestier 
Pe teritoriul administrativ al comunei Bucium fondul forestier ocupă o suprafaţă de 

4730ha, ceea ce reprezintă 55,86% din teritoriul comunei. 
Pădurile sunt în administraţia Ocolului Silvic Abrud şi Ocolul Silvic Alba 
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Învelişul vegetal prezintă o mare varietate dată de expoziţia versanţilor, natura rocii şi 
altitudinea care determină etajarea vegetaţiei. 

Cea mai reprezentativă formaţie forestieră sub aspectul participării pe suprafaţă, 
făgetele, este întâlnită pe toate categoriile de versant. Molido-făgetele şi amestecurile de 
molid, brad şi fag ocupă versanţii superiori, situaţi la altitudini de peste 1200 m, în timp ce 
brădetele şi molidişurile sunt întâlnite pe tot versantul, iar brădetele pe versant inferior.  

Fondul forestier este situat în proporţie de o treime pe versanţi repezi şi de două 
treimi pe versanţi foarte repezi (înclinarea medie este de 320), ceea ce, coroborat cu 
fertilitatea accentuată a substratului litologic constituit din depozite sedimentare şi cu 
fragmentarea exagerată a fondului forestier, atribuie acestuia un rol antierozional, pe care 
trebuie să-l îndeplinească cu prioritate. 

Ca particularităţi ale repartiţiei tipurilor de pădure se semnalează prezenţa tuturor 
tipurilor de pădure de productivitate superioară pe staţiuni de versant cu înclinare repede 
şi foarte repede (97% din suprafaţa totală a acestora). Explicaţia constă în implicarea 
factorilor ecologici de troficitate la distribuţia staţiunilor în funcţie de înclinarea terenului. 

Expoziţia generală este cea estică, fiind determinată de orientarea est-vest a 
bazinului Văii Buciumului. Datorită acestei orientări şi a fragmentării reliefului de către 
reţeaua hidrografică, se disting toate expoziţiile particulare posibile, dar predomină 
versanţii cu expoziţie parţial umbrită (E, NV – 38%), urmaţi, în proporţie egală – 25%, de 
versanţii parţial însoriţi (V, SE) şi umbriţi (N, NE). 

Arboretele din zona studiată vegetează în cadrul staţional al etajului montan de 
amestecuri de molid, brad şi fag (29%) şi al etajului montan-premontan de făgete (71%). 
Făgetul montan de productivitate mijlocie este cel mai bine reprezentat, ocupând aproape 
jumătate din suprafaţă. Acest tip de pădure este întâlnit în ambele etaje de vegetaţie sus 
menţionate şi la altitudini cuprinse între 630÷1190 m. De asemenea, tipul de pădure ocupă 
toate categoriile de versant, de la cel inferior la cel superior şi pe toate categoriile de 
expoziţie, de la cea însorită la cea umbrită, în proporţie relativ egală. 

Al doilea tip de pădure important din punct de vedere al participării pe suprafaţă 
(24%) şi al amplitudinii ecologicepe verticală, este făgetul normal cu floră de multa, de 
productivitate superioară, întâlnit, de asemenea, în ambele etaje de vegetaţie. Spre 
deosebire de omologul său anterior, de productivitate mijlocie, acest tip de pădure este 
distribuit altitudinal mai sus, între 710÷1230 m (urcă izolat până la 1320 m), predominant 
însă între 750÷1230 m şi este localizat pe versanţi de toate categoriile, mai puţin 
accentuaţi ca înclinare şi cu expoziţie rar însorită şi parţial însorită. Arboretele sunt formate 
din fag, la care se adaugă, diseminat, bradul, paltinul de munte, mai rar molidul şi 
carpenul. 

Făgetul montan cu Luzula luzuloides, de productivitate inferioară, ocupă locul al 
treilea ca participare pe suprafaţă (13%). Acest tip de pădure dovedeşte o largă 
amplitudine a localizării pe verticală, el fiind întâlnit frecvent de la 600÷1250 m şi versanţi 
cu înclinarea foarte repede şi abruptă – 30÷450, izolat repede – 18÷270. La altitudini mari, 
de peste 1000 m, acest tip de pădure se cantonează numai pe versanţi cu expoziţie 
însorită şi parţial însorită. 

Alte tipuri de pădure, ce ocupă suprafeţe mici sunt compuse din fag pur (8%), carpen 
(3%), brad (2%), molid (1%), molid şi brad (1%), molid pur (3%) şi brad pur (2%). 

Din punct de vedere al caracterului actual al tipului de pădure, corespunzătoare 
tipului natural sub aspectul compoziţiei şi al productivităţii ocupă 71% din suprafaţa totală 
a pădurilor, din care 20% sunt de productivitate inferioară. 

Arboretele artificiale, de productivitate superioară şi mijlocie, ocupă 21% din 
suprafaţa pădurilor şi sunt rezultatul împăduririlor efectuate în decursul timpului în 
completarea regenerării naturale, îndeosebi în formaţia făgetelor si a făgeto-cărpinetelor. 
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Împăduririle au fost executate cu precădere cu molid, parte din el introdus în afara 
arealului. 

Repartiţia arboretelor pe clase de vârstă evidenţiază excedentul apreciabil de 
arborete exploatabile, în vârstă de 100÷120 ani şi deficitul de arborete în vârstă de 40÷80 
ani, în timp ce arboretele tinere, până la 40 ani, sunt apropiate ca suprafaţă de clasa de 
vârstă normală. Vârsta medie mare de 71 ani (fag – 86 ani, brad – 93 ani), este o 
consecinţă directă a proporţiei mari de arborete exploatabile, de fapt a arboretelor cu 
vârsta de peste 120 ani. Vârsta medie relativ mare a fagului şi a bradului nu este de natură 
să influenţeze negativ creşterea. Un aport important la creşterea productivităţii pădurii a 
fost adus de introducerea răşinoaselor, evident mai productive decât fagul. 

b) Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi 
Factorii destabilizatori şi limitativi ce pot afecta arboretele sunt: doborâturile de vânt, 

uscarea, rupturi de vânt şi zăpadă, alunecările de teren, roca la suprafaţă, fenomenul de 
înmlăştinare şi tulpini nesănătoase. 

În zona studiată, singurul factor care îşi face simţită prezenţa este fenomenul de 
tulpini nesănătoase, sau provenienţa din lăstari (cioate). Intensitatea factorului oscilează 
între 10% şi 20%, dar considerăm că numai în cazul când aceste arborete au peste 30% 
din exemplare cu tulpini nesănătoase, starea arboretelor respective conduce la o 
productivitate inferioară. Acestea vor fi refăcute prin rărituri, curăţiri şi tăieri de igienă.  

 
c) Funcţiile economice şi sociale ale pădurilor 
Gospodărirea raţională a pădurii presupune stabilirea obiectivelor social-economice 

şi ecologice ale acesteia căutând să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere) 
cu strategia societăţii umane (să răspunda nevoilor economico-sociale ale societăţii). 

Funcţia economică a pădurii, pârghie a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii, 
presupune folosirea însuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în 
menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a exercita influenţe favorabile asupra 
mediului înconjurător, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa 
peisajul etc. 

Cel mai important este aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în 
natură din toate punctele de vedere, acestea constituind o condiţie primordială pentru 
asigurarea echilibrului economic. 

Ţinând cont de obiectivele majore ce stau în faţa pădurii privind producţia de masă 
lemnoasă, asigurarea de servicii sociale multiple, menţinerea şi refacerea echilibrului 
ecologic în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant şi implicit a creşterii calităţii vieţii, 
arboretelor le revin următoarele funcţii concrete: 
  funcţia de protecţie a terenurilor şi solurilor – atribuită pădurilor situate pe terenurile cu 

înclinarea medie mai mare de 30÷350, plantaţiilor forestiere executate pe terenuri 
degradate şi pădurilor aflate pe terenuri alunecătoare; 
  funcţia de recreere atribuită pădurilor din jurul localităţilor aparţinătoare comunei 

Bucium; 
  funcţia de producţie şi protecţie – atribuită pădurilor destinată să producă, în principal, 

arbori groşi şi de calitate superioară pentru cherestea. 
  funcţia de protejarea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic. 

d) Reglementarea procesului de producţie lemnoase 
Reglementarea procesului de producţie lemnoasă trebuie să conducă la realizarea 

unui fond de producţie şi protecţie cu o structură optimă, care să permită exercitarea cu 
continuitate pe termen lung şi la un înalt nivel de eficienţă a lucrărilor sociale, economice şi 
ecologice atribuite arboretelor şi crearea cadrului adecvat aplicării unei silviculturi 
intensive, sub imperativul menţinerii echilibrului ecologic, protecţiei mediului şi creşterii 
calităţii vieţii, asigurând astfel dezvoltatea şi implicit gestionarea durabilă a pădurilor. 
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În esenţă, reglementarea procesului de producţie lemnoasă se referă la: 

 stabilirea cuantumului normal al recoltelor, respectiv a posibilităţii (de produse principale 
şi secundare) şi elaborarea planurilor de recoltare a lor: planul de recoltare a produselor 
principale, planul tăierilor de conservare şi planul tăierilor de îngrijire şi conducere a 
arboretelor; 

  stabilirea lucrărilor de cultură necesare, a volumului acestora şi elaborarea planurilor 
de cultură; 

 elaborarea şi fundamentarea altor măsuri de gospodărire (pentru arboretele cu funcţii 
speciale de protecţie, pentru cele slab productive şi provizorii etc.) 
 

e) Masa lemnoasă pusă în circuitul economic 
În funcţie de modul de valorificare, cota de masă lemnoasă repartizată D.S. Alba, se 

împarte în 4 categorii: 
1. masa lemnoasă destinată agentilor economici de profil 
2. masa lemnoasă destinată aprovizionării populaţiei 
3. masa lemnoasă destinată nevoilor proprii ale R.N.P. 
4. masa lemnoasă în contrapartidă în construirea de drumuri forestiere din bazinete 

inaccesibile. 
Masa lemnoasă ce se poate recolta este cea provenită din produse secundare, în 

urma lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. Suprafaţa planificată a fi parcursă cu 
lucrări de regenerare este repartizată, pe tratamente, după cum urmează: 

o curăţiri:  1% 
o rărituri:  4,32% 
o tăieri de igienă: 23,1% 

Intensitatea la curăţiri este de 6,0 mc/an/ha, iar la rărituri este 13 mc/an/ha. 
Referitor la lucrările de îngrijire se fac următoarele precizări: 

 degajările se vor executa în stadiul de desiş, urmărindu-se diminuarea proporţiei 
speciilor cu valoare economică scăzută, favorizând dezvoltarea speciilor valoroase (gorun, 
stejar, fag, tei). 

 curăţirile se vor executa în stadiul de nuieliş-prăjiniş, cu consistenţă plin (0,9÷1,0). 
Intervenţia se va face în aşa fel încât consistenţa să nu scadă sub 0,8 mai ales în cazul 

şleaurilor şi arboretelor pure de gorun. 
 

f) Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitoring forestier 
În anul 2011, starea de sănătate a pădurilor din fondul forestier al comunei Bucium a 

fost în general bună, neînregistrându-se apariţia în masă a bolilor şi dăunătorilor. 
Pentru ţinerea sub control a situaţiei s-au luat măsuri de evacuare a materialului 

lemnos infestat din păduri şi s-au amplificat măsurile de combatere. Pentru diminuarea 
populaţiilor de insecte dăunătoare s-au luat măsuri suplimentare de amplasare în teren de 
curse cu nade feromonale atractante, a caror eficienţă a fost evidentă. 
 

g) Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire 
În suprafeţele administrate de D.S. Alba Iulia, toate suprafeţele se reîmpăduresc în 

conformitate cu prevederile Codului Silvic, în maxim 2 ani de la lichidarea parchetelor de 
exploatare a masei lemnoase. În plus, toate golurile din fond forestier care nu au o 
destinaţie în administrarea acestuia sunt împădurite pentru a intra in circuitul productiv şi 
de protecţie a mediului înconjurător. Din acest motiv, în fondul forestier de stat nu există 
disponibilitaţi de împădurire, altele decât cele care decurg din procesul curent de 
exploatare-reîmpădurire.În schimb, în proprietatea altor deţinători, în special în zona de 
vest a judeţului, există numeroase terenuri degradate care şi-au pierdut capacitatea de 
producţie agricolă, sau sunt nefolosite şi pentru care cea mai bună soluţie ar fi 
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împădurirea. Deşi există legislaţie adecvată, proprietarii de terenuri degradate, nu 
manifestă interes faţă de împădurirea acestora chiar daca unităţile silvice şi-au manifestat 
disponibilitatea pentru identificarea de perimetre de ameliorare, asistenţă tehnică şi 
producerea materialului săditor. 
 

h) Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 
Aceste lucrări s-au stabilit corespunzător fiecărui tip de arboret în parte, tehnica 

conducerii şi îngrijirii acestor arborete diferenţiindu-se în raport cu caracteristicile acestora: 
  Degajările se vor executa având în vedere vârsta medie; referitor la periodicitatea 

cu care se vor executa aceste lucrări, se preconizează 2÷3 intervenţii; 
  Curăţirile se execută într-o singură intervenţie. Intensitatea acestora se situează la 

un nivel ridicat – 10 m3/ha, ca urmare a existenţei unor elemente de plop, salcie şi 
răşinoase (în afara arealului natural) mai bine dezvoltate decât specia preponderentă în 
arboretele respective; 

  Răriturile se execută într-o singură intervenţie în deceniu. Intensitatea acestora se 
situează la un nivel mediu de 21 m3/ha; 

  Tăierile de igienă se vor executa pe toată întinderea suprafeţelor acoperite cu 
păduri, în limitele unor valori de cel mult 1 m3/an/ha. 
 

i)  Lucrări de ajutorare a regenerării naturale şi împăduriri 
Lucrările de regenerare şi împădurire propuse a se executa au ca scop asigurarea 

regenerării naturale a arboretelor care vor fi parcurse cu tăieri de regenerare finale, pentru 
crearea arboretelor tinere ce vor lua locul celor recoltate şi ameliorarea compoziţiei şi 
consistenţei arboretelor tinere deja existente. Toate lucrările s-au făcut ţinând seama de 
starea fiecărui arboret în parte, de funcţiile atribuite acestuia, în vederea obţinerii 
sortimentului de specii optim în raport cu obiectivele urmărite. 

Tehnica de împădurire şi formarea amestecurilor face obiectul unor documentaţii 
speciale în sarcina organului care aplică amenajamentul. 

Necesarul de puieţi se va asigura din pepinierele ocolului silvic. 
Ponderea cea mai mare în compoziţia de regenerare o deţine gorunul, specie 

autohtonă valoroasă şi care se introduce în arealul său natural, urmărindu-se revenirea la 
tipul natural fundamental de pădure, care, datorită modului defectuos de gospodărire, a 
fost înlocuit de arborete de tip provizoriu, slab productiv. Ca specii principale de amestec 
s-a preconizat introducerea paltinului, cireşului şi frasinului. 

Cu cât lucrările de regenerare şi împădurire preconizate vor fi realizate la parametri 
mai buni, cu atât aportul lor la ridicarea productivităţii pădurilor respective va fi şi el mai 
important. 
 
Măsuri de protecţie a pădurilor: 
 Parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire şi conducere, pentru a regla în 

permanenţă consistenţa şi compoziţia apropiată de cele ale tipurilor naturale de pădure 
locale; 

 Adoptarea perioadelor mai lungi de regenerare, care vor conduce la diversificarea pe 
verticală a structurii arboretelor noi; 

 Pentru prevenirea incendiilor, se vor deschide linii parcelare (bariere în extinderea 
incendiilor), amenajare de locuri pentru fumat, patrulări permanente, interzicerea 
focului în pădure, panouri de avertizare, dotarea şi intreţinerea pichetelor de incendiu 
etc. 

 Pentru întărirea rezistenţei pădurilor şi prevenirea atacurilor de dăunători, este 
necesară: 

o Extragerea cu regularitate a exemplarelor uscate sau cu început de uscare; 
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o Evacuarea rapidă a materialului doborât, cojirea trunchiurilor la răşinoase; 
o Evitarea rănirii trunchiurilor arborilor în timpul lucrărilor de exploatare sau de 

către turişti; 
o Urmărirea permanentă a dinamicii populaţiei de dăunători prin observaţii la 

arbori capcană, nade feromonale, etc.; 
o Menţinerea unei stări fitosanitare cât mai buna a pădurilor. 

 Pentru prevenirea fenomenelor de eroziune, este necesar; 
o Împădurirea tuturor golurilor din cuprinsul arboretelor cu specii adecvate; 
o Impăduriri de urgenţă a suprafeţelor pe care s-au efectuat tăieri; 
o Executarea la timp a tăierilor de îngrijire a arboretelor, protejarea regenerării 

naturale din sămânţă. 
j) Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 
Pădurea este parte intrinsecă a mediului de viaţă a societăţii omeneşti care are şi un 

important rol de creare şi conservare a acestui mediu. 
Împreună cu alte tipuri de ecosisteme terestre pădurea intră în alcătuirea mediului de 

viaţă terestru, în care trăieşte şi se dezvoltă societatea omenească. Prezenţa şi infaţişarea 
pădurii imprimă nota caracteristică multor zone climatice iar defrişarea ei masivă poate 
duce la schimbări radicale de relief, ale caracteristicilor termice şi hidrice ale teritoriilor în 
cauză, ale solurilor, la o modificare pronunţată a mediului în ansamblu. Acest lucru este 
legat de rolul deosebit de mare pe care îl are pădurea în evoluţia reliefului, în formarea 
însuşirilor stratului de aer de lângă sol şi a solului însuşi precum şi în conservarea 
acestora de-a lungul unor perioade lungi de timp. 

Aportul pădurilor în atenuarea viiturilor torenţiale şi în diminuarea efectelor 
marilor inundaţii, rezultă din capacitatea de reţinere şi înmagazinare în sol a unor volume 
considerabile de apă care alimentează izvoarele şi menţin astfel un regim de scurgere 
echilibrat şi permanent a cursurilor de apă. 

Pădurea contribuie la formarea şi conservarea mediului dar ea însăşi, în lumea de 
astăzi, are nevoie permanentă de ocrotire din partea omului pentru a-şi exercita în bune 
condiţii funcţiile legate de mediu.  

Acest lucru este legat de multifuncţionalitatea pădurii, de faptul ca ea este nu numai 
parte a mediului ci şi producatoare de resurse economice, în primul rand de lemn. 
Cerinţele faţă de acest produs al pădurii sunt în continuă creştere. 

Odată cu creşterea şi diversificarea cerinţelor societăţii se pune problema cum pot fi 
satisfăcute concomitent aceste două deziderate: pe de o parte nevoia de a conserva 
pădurile, iar pe de alta, nevoia de a recolta cantitaţi sporite de lemn şi alte produse 
vegetale şi animale, precum şi cea de a deschide turismului, recreării, din ce în ce mai 
multe păduri. 

Cunoaşterea ecologică a pădurilor, preocuparea pentru o fundamentare ecologică a 
măsurilor silvotehnice şi a altor masuri de gospodarire, constituie mijloacele cele mai 
eficace de a ghida intervenţiile în sensul de a evita degradarea treptata a ecosistemelor 
forestiere prin recoltarea produselor pădurii, de a menţine capacitatea lor mediogenă şi 
conservatoare de mediu. 

De mare actualitate este gestionarea durabilă a pădurilor care au fost retrocedate 
către foştii proprietari, soluţia viabilă este ca administrarea lor să fie făcută prin ocoale 
silvice, private sau de stat. 
 

k) Managementul pădurilor prin prisma Schimbărilor Climatice 
În cadrul Directivei privind Schimbările Climatice, sectorul forestier are un rol 

deosebit. Activităţile de bază în managementul pădurilor – conservarea, depozitarea/ 
stocarea şi substituirea – au ca obiect principal stocarea carbonului în masa lemnoasă vie. 
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În procesul de planificare a dezvoltării socio-economice este necesar ca acest obiectiv să 
fie urmărit în concordanţă cu alte obiective ca dezvoltare durabilă, producţia în industria 
lemnului şi combustibililor, protecţia resurselor naturale (biodiversitate, apă, aer, sol), 
agrementul şi reabilitarea terenurilor degradate.  

În activitatea de management al sectorului forestier se vor avea în vedere trei 
categorii de mijloace potenţiale de reducere a bioxidului de carbon, şi anume: 

 Gospodărirea pădurii în vederea conservării stocurilor de carbon existente în masa 
lemnoasă vie, prin controlul defrişărilor, protejarea pădurilor în rezerve, schimbări în regimul 
de recoltare, prevenirea incendiilor şi controlul folosirii pesticidelor. 

 Plantarea pomilor în zonele urbane. 

 Extinderea ariilor împădurite şi deci mărirea structurilor de carbon în ecosistemele 
Pădurilor. 

 Mărirea densităţii carbonului în masa lemnoasă. 

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR 

 Căile de comunicaţie, respectiv drumurile judeţene, comunale şi drumurile vicinale 
ce asigură legătura dintre satele comunei sunt degradare; 

 Existenţa redusă a unor lucrări de ameliorări hidrotehnice; 

 Există zone afectate de inundaţii şi de alunecări de teren; 

 Stânjeniri reciproce a activităţii de agricultură şi de habitat; 

 Desfăşurarea activităţii agricole numai după criteriul proprietăţii asupra terenului;  

 Degradarea continuă a păşunatului; 

 Lipsa de activităţi economice determină un număr mic de locuri de muncă, ceea ce 
duce la exodul localnicilor în căutarea unui loc de muncă; 

 Lipsa dotărilor de infrastructură; 

 Lucrări miniere nereabilitate. 

2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

 
Aşteptarea faţă de politicile publice 
In mare masură, aşteptările faţă de politicile publice sunt determinate de situaţia 

specifică pentru zonele rezidenţiale, dar şi de nivelul de dezvoltare a comunei. In raport cu 
aceste două sisteme de referinţă, ierarhia facilităţilor pe care cetăţenii comunei le-ar dori 
este urmatoarea: 

 relansarea mineritului, valorificarea potentialului de noi exploatari moderne pentru 
extragerea aurului, cuprului în comuna Bucium şi în localităţile învecinate; 

 extinderea intravilanului pentru agro- turism 

 extinderea spaţiilor pentru sport şi agreement 

 locuri de joacă pentru copii 

  extinderea reţelelor de alimentare cu apă - canalizare, energie electrică 

 modernizarea structurii de drumuri şi cuprinderea acesteia în P.U.G. 
Aceste facilităţi ar acoperi deficitul de servicii pe care-l semnalează locuitorii precum 

şi soluţionarea problemelor critice la nivel de comună şi localităţile componente.  
 

In ceea ce priveşte amenajarea spaţiilor pentru petrecerea timpului liber şi recreare, 
cetăţenii comunei ar dori dezvoltarea următoarelor facilităţi: 

 teren de sport 

 pârtie de schi 
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Potentialul turistic al comunei se cere valorificat, în opinia locuitorilor, prin 
urmatoarele forme de turism: 

 turism montan 

 agro- turism  

 turism de agrement  

 turism cultural şi educational  
 

Nevoile dezvoltării si modernizării spaţiului urban sunt numeroase şi presante.  
In opinia buciumanilor ordinea de prioritate a nevoilor comunitare se structurează astfel: 

  Modernizarea si extinderea infrastructurii urbane  

 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de legatură (trasee periurbane)  

 Spaţii moderne pentru petrecerea timpului liber şi de agrement  

 Extinderea infrastructurii edilitare 

 Reabilitarea patrimoniului cultural 
Perspectivele de dezvoltare urbană sunt strâns legate în opinia subiecţilor atât de 

nevoile de dezvoltare, aşa cum sunt ele prezentate anterior, cât şi de potenţialul 
diversificat al spaţiului urban. 

 
Iată care sunt principalele direcţii de dezvoltare a comunei Bucium, in funcţie de 

domeniile cu potenţial mare dar insuficient valorizat: 

 Dezvoltarea mineritului 

 Dezvoltarea turismului 

 Industria alimentara – lansarea unor produse branduite local 

 Servicii medicale moderne 

 Modernizarea zootehniei şi extinderea acesteia 

 Comerţul 

 Sportul de agreement 

 Cultura 

 Invătământul 
 

Asa cum rezultă din consultarea populaţiei, opinia generală despre perspectivele 
dezvoltării urbane este asociată cu percepţia potenţialului şi resurselor de care dispune 
comuna. 
 

Opiniile buciumanilor despre viitorul comunei 
 

Aspecte pozitive  

 Apropierea de cele doua exploatari miniere Rosia Montana si Rosia Poieni; 

 Potential pentru exploatari miniere prin relansarea mineritului 

 Poziţie geografică favorabilă dezvoltării turismului 

  Comună aerisită 

  Spaţii verzi între gospodării 

  Capital Uman - Oameni liniştiţi şi harnici 

 Biserici renovate, în stare bună 

  Cămine culturale renovate 

  Şcoli renovate 

 Zone rezidenţiale în curs de renovare 

  Infracţionalitate scăzută 

  Curăţenie 
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Aspecte negative  

 Lipsa locurilor de munca in Bucium si localitatile invecinate, fapt ce a condus la  
depopularea masiva a comunei, in special datorita migratiei economice a familiilor 

tinere; 

 Amanarea relansarii mineritului atat la Bucium cat si in intreaga zona a muntilor 
Apuseni, exploatari care alta data absorbeau toata forta de munca disponibila, inclusiv din 
Bucium; 

 Trotuare/străzi neasfaltate, desfundate; 

 Lipsă parcări; 

  Amplasare abuzivă a garajelor; 

 Lipsa locurilor de agreement, petrecerea timpului liber; 

 Lipsa spaţiilor pentru practicarea sporturilor. 
 

Puncte forte ale comunei: 

 Potenţialul pentru deschiderea de noi exploatări miniere pe teritoriul comunei  
 

Alte sugestii ale locuitorilor: 

 Rezolvarea problemelor legate de starea căilor de comunicaţie, inclusiv extinderea 
reţelei stradale; 

 Rezolvarea problemelor legate de inundaţii şi alunecări de teren prin lucrări 
hidrotehnice, hidroameliorative şi antierozionale; 

 Rezolvarea problemelor de echipare tehnico – edilitară – canalizare în execuţie;  

 Plantări de pomi fructiferi, arbori din specii valoroase pe terenurile degradate; 

 Amenajarea unor zone agroturistice în satele comunei; 

 Curăţirea păşunilor şi reînsămânţarea terenurilor destinate păşunatului cu nutreţuri 
cu randament ridicat; 

 serviciile publice (curatenie,apa,canalizare, energie electrică) 

 construirea unei pârtii de schi 

 asigurarea unui management care să asigure consultarea ONG-urilor şi a 
reprezentanţilor cetăţenilor în deciziile strategice şi de interes public 

 transparenţă în nivel decizional şi o mai buna comunicare 

 construirea unei infrastructuri care sa permită turismul înspre/dinspre Bucium- 

 promovarea principalelor puncte de atractie din Munţii Trascăului 

 infiinţarea unui operator de turism al comunităţii locale 
 

Direcţiile principale de dezvoltare al comunei în viziunea buciumanilor, sunt: 

 Relansarea mineritului, atragerea de investitii pentru deschiderea de exploatari 
miniere in comuna Bucium si in localitatile miniere invecinate; 

 Atragerea de investiţii pentru a infiinţa unităţi de producţie pentru valorificarea 
produselor agroalimentare; 

 Orientarea spre servicii moderne (medicale, educatie, comerciale, de agrement etc. 

 Intensificarea vieţii culturale; 

 Dezvoltarea turismului; 

 Reţea de festivaluri care să devină tradiţională. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE  

 

3.1.1. Preambul 
 

Dezvoltarea durabilă ca şi concept fundamental capabil să satisfacă exigenţele 
contemporane de natură economică, socială, culturală şi ecologică, precum şi pe acelea 
ale unei culturi urbane inexistentă până acum în vechile planuri urbanistice, face necesară 
elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al comunei Bucium, pe o bază de analiză a 
situaţiei existente. 

“Planul strategic de dezvoltare socio-economica al comunei Bucium,” 2009-2013, 
prezintă analiza situaţiei existente, a difuncţionalităţilor şi evidenţiaza posibile obiective şi 
repere ale actualului PUG; dintre acestea s-au stabilit reperele obligatorii ale Planului 
Urbanistic General Bucium 2013. S-a luat în considerare utilizarea actuală a terenurilor şi 
s-a ţinut cont de conceptul de dezvoltare urbanistică a întregii comune având la bază 
concluziile analizei critice a zonificării, precum şi elementele generale menţionate mai jos: 

• concluziile analizei situaţiei existente şi ale disfuncţionalităţilor 
• integrarea procesului de restaurare şi revitalizare a centrului comunei şi a întregului 

spaţiu locativ în dezvoltarea generală a comunei 
• stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanistică pentru toate categoriile de locuinţe, 

servicii, comerţ, construcţii şi zone sportive, zone de agrement, zone verzi, zone de 
trafic, turism, activităţi economice care să valorifice resursele locale etc. 

• pentru o dezvoltare armonioasă atât a locuinţelor cât şi a zonelor de producţie 
industrială şi agricolă este nevoie de respectarea acestor condiţii în cadrul 
comunităţii. 

Priorităţile de intervenţie vizează în etapa imediată:  

 eliminarea riscurilor naturale majore, 

  îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile publice; 

  realizarea unei infrastructuri corespunzătoare, priorităţi ce se propun în funcţie de 
nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare şi de fondurile avute la dispoziţie de consiliul 
local (fonduri proprii, fonduri de la bugetul statului şi nu în ultimul rând fonduri atrase prin 
proiecte). 

3.2. EVOLUȚIA POSIBILĂ, PRIORITĂȚI  

 
Consiliul Local al comunei Bucium a aprobat la data 30.07.2009, Planul Local de 

Acţiune pentru implementarea Planului Strategic de Dezvoltare a comunei Bucium. 
Scopul Planului Local de Acţiune este prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltării Durabile, astfel încât procesul 
de dezvoltare să poată fi evaluat continuu prin indicatorii de dezvoltare durabilă 
(dimensiuni ale durabilităţii) selecţionaţi ca relevanţi pentru această comună. Dezvoltarea 
Durabilă trebuie realizată în aşa fel încât schimbările să poată fi observabile sub toate 
aspectele vieţii (economic, social, cultural, arhitectural şi de mediu). 

Comuna Bucium, prin aşezarea sa, prin conditiile de cadru natural, prin potenţialul 
economic nevalorificat, are posibilităţi reale de dezvoltare, iar pe altă parte apar 
impedimente de loc de neglijat în aceasta direcţie, priorităţile urmând, firesc, să fie axate 
pe înlaturarea acestora. 

In cazul cadrului natural trebuie menţionat: 
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- relieful comunei este accidentat, iar ca procese geomorfologice pe versanţi se 
remarcă alunecările de teren, fenomen de importanţă majoră ce constituie un 
impediment în evoluaţia teritorială a o comunei în anumite zone.  

- lucrarile de aparare contra inundaţiilor, decolmatări executate doar parţial şi cu mult 
timp în urmă. 

- încetarea activităţii miniere, cu mulţi ani în urmă, fără finalizarea lucrărilor de 
protecţia mediului în zonă, ceea ce determină poluarea apei raului . 

Cele menţionate se constituie în impedimente, a caror corectare, remediere, unde 
este posibil, vor conduce la intregirea acestor zone în soluţia urbanistică de ansamblu, 
constituind priorităţi în domeniu. 
In condiţiile evoluţiei comunei, priorităţile în plan urbanistic, vor viza urmatoarele domenii: 

- dezvoltarea zonelor rezidenţiale de mică şi medie înalţime; 
- realizarea dotărilor şi echipamentelor pentru extinderile de intravilan nou propuse; 
- valorificarea resurselor naturale; 
- dezvoltarea zonelor cu potenţial turistic; 
- instituirea zonelor de protecţie naturale şi a monumentelor istorice; 
- eliminarea zonelor poluante 
- dezvoltarea zonelor comerciale ; 
- extinderea şi modernizarea cailor de circulaţie; 
- asigurarea cu echipări edilitare corespunzatoare a zonelor existente şi extinse. 

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU  

 

Poziţia localităţilor în reţeaua judeţului 
Aşa cum este cunoscut, domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului pune un 

accent tot mai mare pe dezvoltarea regională, respectiv pe dezvoltarea unor arii care nu 
se limitează la graniţele administrative ale comunei. 

Teritoriul administrativ al comunei Bucium face parte din zona de influenţă a 
centrului cu rol de echilibru – oraşul Abrud. 

Conform PATJ Alba, prin poziţia sa în vecinatatea limitelor administrative ale: 
oraşului Abrud, a oraşului Zlatna şi a comunelor Roşia Montană, Lupşa, Mogoş şi 
Ciuruleasa – comuna Bucium, prin legaturile rutiere din zona Munţilor Apuseni, are 
posibilităţi de acces spre judeţele limitrofe: Hunedoara, Cluj şi Bihor, iar în judeţ spre 
oraşele Câmpeni, Baia de Arieş, Aiud şi nu în ultimul rând capitala judeţului- municipiul 
Alba Iulia. 
 

Dispoziţii directoare: 

  echiparea teritoriului conform localităţilor de rangul IV; 

  promovarea agroturismuluişi a turismului montan; 

  utilizarea eficientă resurselor naturale şi a  terenurilor; 

  instituirea programelor adecvate de protecţie a mediului; 

  extinderea arealelor împădurite; 

  efectuarea de lucrari hidrotehnice pentru combaterea inundaţiilor; 

  plantarea de fâşii de protecţie a apelor curgatoare. 
 

Căile de comunicaţie şi transport 
Obiectivele modernizării reţelei de drumuri sunt: 

- eficientizarea circulaţiei urbane în concordanţă cu creşterea valorilor de trafic, cu 
orientarea unor relaţii origine-destinaţie şi cu dezvoltarea în perspectivă a comunei; 

- dezvoltarea reţelei de drumuri spre Zlatna pe Valea Negrilesii, spre Roşia Montană şi 
Lupşa; 
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- realizarea de căi de comunicaţii în interiorul zonelor funcţionale propuse, 
modernizarea şi reabilitarea celor existente; 

-  prelungirea reţelelor de drumuri în teritoriile nestructurate şi legatura acestora cu 
drumurile existente învecinate; 

- realizarea de noi trasee de circulaţie împreună cu modernizarea celor existente. 
Instituirea zonei de protecţie conform P.A.T.N. – Sectiunea I – Retele de transport 

(Legea nr.363/2006):  
      - 22 m din axul drumului national; 
      - 20 m din axul drumului judetean; 
      - 18 m din anul drumului comunal. 
 

Mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor 
- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe individuale, inclusiv 

obiectivele şi dotările de utilitate publică. 
- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea unor sporturi de iarnă, inclusiv pentru 

spaţii de cazare. 
- Pe zonele introduse în intravilan se propune realizarea unor zone rezidenţiale, 

extinderea şi instituirea unor zone comerciale noi. 
 

Lucrări majore prevazute/propuse în teritoriul administrativ 
- sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare pentru mai multe sate; 
- eficientizarea turismului - bazat pe vizitarea rezervaţiilor naturale Detunata Goală, 

Detunata Flocoasă şi Poiana cu narcise de la Negrileasa; 
- amenajare turistică modernă şi complexă a zonelor favorabile acestei dezvoltări ; 
- valorificarea resurselor naturale, ceea ce va conduce la crearea de noi locuri de 

muncă şi o dezvoltare economică. 
 

Deplasari pentru muncă 
Conform datelor statistice se constată că un numar moderat de navetişti pleacă din 

comună, din aceştia majoritatea au loc de munca în Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni. 
Un rol important îl are şi migraţia forţei de muncă spre tările Uniunii Europene. 

 
Accesibilitatea la trupurile intravilanului 
In vederea realizarii unui mai bun acces către localităţile comunei se propune 

cuprinderea dumurilor respective în proprietatea primăriei şi modernizarea drumurilor de 
acces, conform propunerilor din actualul P.U.G. 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚIILOR   

 Industria  
Din analiza situaţiei existente a rezultat că pe teritoriul administrativ al comunei 

Bucium, în prezent, nu funcţionează unităţi industriale. Activităţile industriale de tip minier 
au fost lichidate din anii 1970-1975, sectorul respectiv fiind în subordinea şi decizia 
Ministerului Economiei. Cu toate acestea, aproximativ 40 Ha din suprafata administrativa a 
comunei este afectata de exploatarea miniera de la Rosia Poieni, derulata de operatorul 
SC CupruMin SA, fara a genera efecte economice semnificative la nivelul localitatii 
Bucium. 

Pornind de la Analiza SWOT a contextului economic local, urmărind punctele tari şi 
mai ales oportunităţile de dezvoltare economică durabilă, fără a pierde din vedere punctele 
slabe şi temerile (riscurile) ce pot îngreuna procesul, s-au identificat următoarele tendinţe, 
propuse drept ţinte ale planului de măsuri pentru implementarea strategiei de dezvoltare 
durabilă: 
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 Activitatea economică a comunei Bucium are la bază ocupaţia principală a 
locuitorilor: 
 Agricultura în ferme şi în gospodăriile populaţiei. 
 Creşterea animalelor: ovine, porcine, bovine şi păsări crescute în gospodăriile 

populaţiei. 
 In viitor, ca principala sursa de crestere economica, este considerata deschiderea 

exploatarilor miniere, avand in vedere existenta pe teritoriul comunei a resurselor 
minerale, precum si existenta fortei de munca cu experienta in industria extractiva;  

 Populaţia comunei Bucium, buni agricultori şi crescători de animale. 
 Tradiţii locale în creşterea bovinelor,oilor şi prelucrarea brânzei telemea. 
 Înfiinţarea de IMM-uri pentru valorificarea produselor agricole. 
 Resurse de muncă calificate în domeniile tradiţionale: creşterea animalelor şi 

minerit. 
 Potenţial agricol ridicat în ceea ce priveşte zootehnia şi silvicultura. 
 Potenţial în dezvoltarea turismului. 
 Potenţial turistic ridicat, utilizabil pe tot parcursul anului, datorat peisajului, tradiţiilor, 

monumentelor culturale, istorice şi naturale . 
  Produsele agricole rezultate din creşterea animalelor pot duce la apariţia unor mici 

industrii de prelucrare de lapte, carne şi produse derivate din acestea. 
Economia comunei are in prezent un pronunţat caracter agricol, cu perspectiva 

diversificarii spre sectoare industriale in contextual dezvoltarii unor proiecte de dezvoltare 
miniere. Mare parte a teritoriului administrativ este ocupată cu suprafeţe agricole (arabil, 
păşuni, fâneţe). 

Planul Urbanistic General al Comunei Bucium prin modernizările de drumuri pe 
întreg teritoriul administrativ vine în sprijinul locuitorilor care vor avea acces la păşunile şi 
fâneţele existente. 

În vederea obţinerii unor randamente ridicate în economia comunei se fac 
următoarele propuneri: 

- Protecţia mediului prin acordarea de “indemnizaţii compensatorii pentru o 
agricultură ecologică”, conform reglementărilor UE; 

- Asocierea proprietarilor de terenuri în vederea înfiinţării de adevărate organizaţii 
profesionale; 

- Sprjinirea familiilor tinere în vederea organizării de gospodării viabile; 
- Susţinerea familiilor de agricultori prin acordarea de înlesniri în condiţiile legii; 
- Dezvoltarea sectorului zootehnic, prin: ameliorarea raselor de animale, 

modernizarea adăposturilor, obţinerea de produse de bună calitate, ameliorarea 
calităţii fânului şi a altor categorii de furaje, îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor 
naturale, prin lucrări de întreţinere, utilizare de îngrăşăminte naturale, însămânţări 
şi supraînsămânţări, combaterea eroziunii solurilor; 

- Valorificarea oportunitatilor date de existenta pe teritoriul comunei a resurselor 
minerale, precum si experienta data de prezenta anterioara a comunei pe harta 
industriei extractive;  

- Colectarea, procesarea şi valorificarea superioară a fructelor de pădure; 
- Dezvoltarea pomiculturii, a culturilor de plante medicinale şi procesarea lor în 

vederea valorificării superioare; 
- Infiinţarea, dezvoltarea de asociaţii ale producătorilor din zonă şi sprijinirea 

funcţionării lor; 
- Utilizarea terenurilor cu respectarea “bunelor practici agricole”. 

 

 Turismul 
- Dezvoltarea zonelor de recreere, distracţii şi terenuri de sport; 
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- Păstrarea calităţii cadrului natural, in contextul dezvoltarii durabile a localitatii, 
bazate pe deschiderea exploatarilor miniere; 

- Refacerea unor arealuri degradate şi redarea lor în folosinţa comunităţii;  
- Amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale;  
- Rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe individuale, case de vacanţă; 
- În intravilanul localităţilor izolate se pot construi pensiuni turistic rurale;  
- Realizarea unor proiecte de urbanism de restructurare urbană; 
- Reabilitarea fondului construit existent prin consolidări şi imbunatăţiri ale confortului; 
- Dezvoltarea reţelei edilitare existente şi extinderea acesteia în teritoriile 

nestructurate sau în curs de construire; 
- Conceperea unui proiect turistic capabil să atragă turişti şi să ofere servicii de 

calitate; 
- Identificarea surselor de finanţare pentru realizarea dotărilor sportive. 

 

 Activităţi economice generatoare de venituri alternative: 
- Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru valorificarea resurselor locale, a 

meşteşugurilor tradiţionale, artizanatului, creerea a noi locuri de muncă; 
- Prestări servicii şi depozitare; 
- Asistenţă tehnică şi de formare, în vederea construirii şi modernizării gospodăriilor 

pentru practicarea agroturismului; 
- Asistarea micilor firme cu potenţial de dezvoltare şi a întreprinzătorilor individuali în 

dezvoltarea unor planuri de afaceri, obţinerea unor abilităţi de management, 
accesarea surselor de finanţare; 

- Furnizarea de sprijin companiilor noi şi celor existente în indentificarea de noi pieţe, 
produse şi oportunităţi, promovarea produselor locale, dezvoltarea resurselor locale 
şi a potenţialului profesional; 

- Sprijirea asociaţiilor de fermieri locali (creşterea animalelor, exploatarea durabilă a 
pădurilor, colectarea fructelor de pădure) ; 

- Promovarea agro–turismului în zonă; 
- Aceste activităţi în marea lor majoritate sunt compatibile cu zona rezidenţială, se pot 

obţine Autorizaţii de construire. 
Planul Urbanistic General este instrumentul de „Management rural” prin care 

administraţia publica locala  asigura creşterea calităţii vieţii în condiţiile realizării unei 
dezvoltări durabile. Pe baza resurselor materiale, financiare şi umane locale, se vor sprijini 
activităţile economice şi serviciile care păstrează/măresc viabilitatea localităţilor şi le 
asigură menţinerea unei infrastructuri generale şi specifice cât mai moderne. 

3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI  

 

Din analiza evolutiei demografice în perioada 1992-2011, populaţia comunei se află 
în scădere demografică. 
 
Evoluţia numărului populaţiei comunei Bucium la ultimele două recensăminte şi la sfârşitul anului 

2011: 

Comuna 

Populaţia stabilă la recensământ Populaţia stabilă 2002 ŞI 2011 

An 
1992 

An 
2002 

An 
2011 

 An 
2002 

An 
2011 

+ sau 
– 

[ % ] 

Bucium 2.115 1792 1454 79,3% 1792 1454 -352 -20,3% 

  
Analiza demografică este utilă şi necesară în cadrul elaborării unor strategii la nivel 

local sau zonal.  
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Desigur că o populaţie se reproduce, scade şi creşte, în funcţie de o serie întreagă 
de parametri biologici, economici, sociali, culturali. Aceştia nu sunt însă determinanţi 
pentru comportamentul de ansamblu al unei persoane sau a unei comunităţi. Toţi oamenii 
au anumite nevoi, dorinţe, aspiraţii pe care încearcă să le realizeze, context în care 
condiţiile generale pe care le oferă o localitate (posibilităţi de instruire, şcolarizare, locuri 
de muncă, asigurarea surselor de venit, asistenţă medicală, comunicare, recreere) joacă 
un rol hotărâtor în luarea deciziilor de organizare şi planificare a vieţii individuale şi 
colective. Ca atare, din perspectiva dezvoltării unei localităţi, devin operaţionali şi alţi 
factori, cum ar fi: capacitatea de organizare socială a populaţiei, condiţiile de mediu natural 
şi amenajat, elemente de tehnologie, tehnologia informaţională. 

De asemenea trebuie tinut seama de numarul mare de persoane ce lucrează în 
strainatate, parţial continuându-si activitatea în alte ţări, parţial reintorcându-se şi 
constituindu-se nu numai în forţă de muncă specializată sau perfecţionată ci şi infiintând 
noi societăţi comerciale, devin surse de noi locuri de muncă. 

In perspectivă poate fi dezvoltată deliberat şi programatic atractivitatea localităţii în 
ansamblul ei prin politici economice şi sociale de creare a unor tipuri de activităţi specifice 
zonei. Totodată trebuie oferite condiţii generale de viaţă corespunzatoare nevoilor 
locuitorilor comunei pentru a limita migrarea forţei de muncă. 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI  

Organizarea circulatiei rutiere. 
Reţeaua rutieră a comunei Bucium însumează la nivelul anului 2012 o lungime totală 

de 138,95 km, structurată astfel: 
 
Drumul Naţional - D.N.74 - 7,55 km 

Drumul naţional DN74 - reprezintă numai 5,43% din lungimea totală a reţelei rutiere 
a comunei Bucium şi se caracterizează prin următoarele aspecte: 

 este principala cale de acces în comună; 

 asigură legături de interes zonal Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad; 

 traversează o mare parte a oraşelor şi comunelor Munţilor Apuseni, înlesnind 
legătura directă a acestora cu reşedinţa de judeţ ; 

 Este şi traseu turistic traversând zona Munţilor Apuseni. 
  

Drumuri judeţene DJ107I – 16 km 

  Cel de-al doilea drum ca importanţă este DJ 107 I (Aiud - Bucium) ; 

  Drumul judeţean 107J asigură legătura reşedinţei de comună cu Drumul Naţional 
DN74 şi se încadrează în categoria M, drumuri asfaltate în stare bună. 

 
Drumurile comunale – 29,95km 

 Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reşedinţa de comună şi 
localităţile aparţinătoare precum şi dintre unele localităţi din zonă. 

 În categoria drumurilor comunale sunt încadrate drumurile: 
 DC 87: Negrileasa – Poiana Narciselor - 6.8 km; 
 DC 88: Lupuleşti – Poieni – Stîlnişoara - 2,20 km; 
 DC 117: Muntari – Jurcuieşti - 7,75 km;  
 DC 149: DJ 107 I – Valea Abruzel – Bisericani, drum - 6,70 km; 
 DC 150: DJ 107 I – Ciuculeşti - 3,50 km;  
 DC 127: DJ 107 I – Floreşti – 3,0 km. 
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Pe toată lungimea lor drumurile comunale sunt caracterizate de lipsa de rigole, 
parapeţi de protecţie, podeţe tubulare pentru evacuarea apelor pluviale precum şi de ziduri 
de sprijin în stare avansată de degradare.  

Conform Ordinului nr. 45/98 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V (drumuri 
cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4 m. 

 
Drumuri vicinale DV 85,45 km 

 alcătuiesc cea mai mare parte din reţeaua rutieră a comunei, sunt 36 de drumuri; 

 asigură în general legătura dintre reşedinţa de comună şi satele aparţinătoare precum 
şi dintre unele localităţi din zonă, din comunele sau oraşele limitrofe; 

 în categoria drumurilor vicinale sunt încadrate drumurile: DV1 până la DV30  
Propuneri tehnice privind îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile comunei 

In zona drumului Naţional - DN74: 
 Consolidarea cu ziduri de sprijin; 
 Realizarea parapeţilor de protectie, a şanţurilor si a podeţelor pentru torenţi;  

- Corelarea profilului albiei de la Valea Poienii cu debitul maxim şi executarea unei 
subtraversări a DN 74 la km 48+200; 

- Crearea unor locuri de parcare pentru retragerea de pe carosabil a autovehiculelor 
aflate in dificultate, pentru odihnă sau staţii de autobus; 

- Rezolvarea intersecţiilor la acelaşi nivel cu drumurile comunale şi drumurile de 
exploatare precum şi cu intrarea în curţile cu acces direct din DN 74; 

- Marcarea DN 74 în locurile periculoase, marcaje longitudinale, treceri de pietoni, 
indicatoare de avertizare, interdicţii de viteză staţionare – oprire; 

- Montarea de indicatoare de localitaţi corelate cu denumirea din nomenclatorul şi 
împarţirea teritorial – administrativă, precum şi indicatoare turistice; 

- Realizarea unui covor asfaltic nou pe toata lungimea drumului. 
In zona drumului judeţean - DJ 107I: 

 Ziduri de apărare spre albia râului pe toată lungimea unde DJ 107I este în contact cu 
apa începând din Bucium până la Valea Albă; 
 Şanţuri de-a lungul drumului; 
 Expertizarea tuturor podurilor şi podeţe din lungul drumului judeţean; 
 Podeţe pentru subtraversări amplasate la locurile de captare a torenţilor; 
 Amenajarea pâraielor care colectează apele pe partea DJ 107 I cu ziduri de sprijin şi 
praguri pentru reţinerea aluviunilor; 
 Amenajarea intersecţiilor şi a intrărilor în gospodarii;  
 Marcarea drumului şi localităţilor; 
 Crearea de refugii şi parcări; 
 Amenajarea de rampe pentru lemne în afara carosabilului. 

In zona drumurilor comunale si vicinale: 
 Scarificarea, reprofilarea şi consolidarea infrastructurii prin transportul şi aşternerea de 
balast şi piatra sparta; 
 Şanţuri longitudinale, podeţe pentru subtraversări, ziduri de sprijin; 
 Amenajarea pâraielor paralele şi transversale cu drumurile comunale si vicinale, ziduri 
de sprijin şi baraje pentru aluviuni; 
 Dotarea primăriei cu utilaje necesare pentru lucrări la drumuri: excavator, ifron, 
buldozer, autogreder, autobasculantă, compactoare şi personal calificat într-un sistem de 
autogospodărire intercomunală (Bucium-Mogoş-Întregalde) sau (Bucium-Zlatna), localităţi 
care au acelaşi relief şi aceeaşi structură de drumuri şi vecinătăţi; 
 Realizarea staţiilor de încrucişare (petrecere) amplasate la o distanţa maximă de 300m 
una de alta. 
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In zona drumurilor neclasate (nu sunt prinse în inventarul bunurilor comunei Bucium) 
se propune: 
 Cuprinderea în lista - inventar cu domeniul public al comunei Bucium a:  

- drumului comunal DC 127 ( DJ 107 I – Floreşti – 3,0 km ); 
- drumurile vicinale DV2 ( Valea Şesii – Detunata, L=4,00 km); 
 DV8 ( Coleşeni – Olăi L=1,50 km);  
 DV11 –(Cerbu – Angheleşti L= 4,00 km). 

  Clasarea, în drumuri comunale DC150A, DC150B şi Dc150C, conform anexei din 
studiu de circulaţie;  
 Cuprinderea în lista - inventar cu domeniul public al comunei Bucium şi luarea în 
evidenţă ca drumuri vicinale a următoarelor drumuri:  

 DV18 – sat Valea Cerbu - Valea Bozului, L =5,6 km; 
 DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei, L =9,3 km; 
 DV20 – sat Izbicioara – Drumul Negrilesei, L= 3,5 km; 
 DV21 - Drumul Mogosului - Poiana Narciselor, L= 2.4 km; 
 DV22 - Pârâul Bisericii – Butura, L = 3,4 km; 
 DV23– sat Valea Sesii – sat Jurcuiesti, L = 3,2 km;  
 DV24– sat Valea Abruzel – sat Valea Sesii, L = 2,8 km; 
 DV25 – sat Valeni – sat Bisericani, L = 1,9 km;  
 DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura, L = 1,6 km; 
 DV27 – sat Poieni – sat Valea Albă, L = 0,85 km;  
 DV28 – sat Valea Alba – Grâul bun. L = 2,7 km; 
 DV29 – sat Valea Cerbului – Bordei,L = 4,8 km;  
 DV30 – sat Bucium – sat Valea Sesii, L = 1,9 km; 
 

 Se va lua in considerare si suprapunerea partiala a traseului propus pentru devierea 
DJ742 peste teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Bucium, deviere ce va fi edificata 
odata cu demararea realizarii investitiei propuse de S.C.Rosia Montana Gold Corporation S.A. 

3.7.  INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL 

 
După cum s-a prezentat în prima parte a memoriului, intravilanul existent al comunei 

Bucium, inclusiv localităţile componente totalizează o suprafaţă de 457,4ha. 
Având în vedere dezvoltările propuse prin reglementările prezentului PUG, noul 

intravilan, care include în totalitate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări 
pentru toate funcţiunile localităţile precum şi suprafeţele necesare dezvoltării acesteia în 
perioada analizată în PUG, va avea o suprafaţă de 505,32 ha. 

 
In concluzie se propune introducerea în intravilan a 47,92 ha.  

    Propunerile privind extinderile limitelor intravilanelor cuprind zone pentru: 
- funcţiuni mixte; 
- funcţiuni rezidenţiale; 
- unităţi turistice şi de agrement; 
- pentru comerţ şi societăţi cu activitate nepoluantă; 
- cai de comunicaţii; 
- echipare edilitară. 

 
Creşterea suprafeţelor pe zone funcţionale, prin perspectivele modificării 

intravilanului, se prezintă în bilanţul teritorial ce urmează: 
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BILANŢ TERITORIAL COMUNA BUCIUM 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE  396,26 86,63 441,59 87,39 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE    3,71  0,81    4,28 0,85 

ZONA PENTRU SERVICII   3,80  0,83    6.80 1.35 

ZONA PENTRU UNITATI  INDUSTRIALE, DEPOZITE   0,86  0,20 - - 

ZONA PENTRU UNITATI AGRICOLE  0,29  0,06 -    - 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT  17,57  3,84  16,83   3,32 

GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE   2,80  0.61    2,80 0,55 

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE  31,12 6,80   33,03 6,54 

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA    0,99 0,22 - - 

TOTAL INTRAVILAN 457,40 100 505.32 100 

 
Localitatea Bucium 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
             - ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE 
             - ZONA PENTRU CASE DE VACANTA 
             - ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE 

23,92 
21,98 
 1,94 

- 

79,05 
72,64 
  6,41 

- 

27,86 
27,80 

- 
  0,06 

81.34 
81,17 

- 
  0,17 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 1.18 3.91 1.12 3.27 

ZONA PENTRU SERVICII 1,32 4,34 1,32 3,86 

UNITATI AGRICOLE, INDUSTRIALE, DEPOZITE 0.29 0.96 - - 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT 0.74 2.44 0.74 2.16 

GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.26 0.85 0.26 0.76 

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 2,55 8,43 12,95 8,62 

TOTAL INTRAVILAN 30.26 100 34.25 100 

 
Sat Angheleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3,56 98,61 11,36 98,10 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 0,05 1,39 0,22 1,90 

TOTAL INTRAVILAN 3,61 100 11,58 100 

 
Sat Bisericani 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9,01 88,00 10,56 89,04 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 0,36 3,51 0,36 3,03 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,49 4,78 0,49 4,13 

ZONA  CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 0,38 3,71 0,45 3,80 

TOTAL INTRAVILAN 10,24 100 11,86 100 
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Sat Bucium sat 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

 ZONA PENTRU LOCUINTE 37,37 83,27 39,81 82,01 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,83 1,85 1,46 3,01 

ZONA PENTRU SERVICII 0,87 1,94 0,87 1,79 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT 2,50 5,57 2,50 5,15 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,63 1,40 0,63 1,30 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  2,68 5,97 3,27 6,74 

TOTAL INTRAVILAN 44,88 100 48,54 100 

 
Sat Cerbu 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 25,01 83,87 24,78 83,72 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,27 0,91 0,27 0,91 

ZONA PENTRU SERVICII 0,69 2,31 0,69 2,33 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 1,37 4,59 1,37 4,63 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,61 2,05 0,61 2,06 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  1,87 6,27 1,88 6,35 

TOTAL INTRAVILAN 29,82 100 29,60 100 

 
Sat Ciuculeşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
             - ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE 
             - ZONA PENTRU CASE DE VACANTA 

15.37 
15,37 

- 

89,05 
89,05 

- 

19,78 
19,78 
5,06 

90,36 
90,36 
23,12 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0,08 0,46 0,08 0,37 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0,35 2,03 0,35 1,60 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,12 0,70 0,12 0,55 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1,34 7,76 1,56 7,13 

TOTAL INTRAVILAN 17,26 100 21,89 100 

 
Sat Coleşeni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 11,09 80,54 11,28 80,80 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE  0,91   6,61   0,91  6,52 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  1,77 12,85   1,77 12,68 

TOTAL INTRAVILAN 13,77 100 13,96 100 
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Sat Dogăreşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 1,31 94,24 3,53 96,19 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0,08 5,76 0,14 3,81 

TOTAL INTRAVILAN 1,39 100 3.67 100 

 
Sat Fereşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 4.28 95.32 4.83 96.60 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.21 4.68 0.17 3.40 

TOTAL INTRAVILAN 4.49 100 5.00 100 

 
Sat Floreşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.73 96.63 3.58 96.76 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.05 1.30 0.08 2.16 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.08 2.07 0.04 1.08 

TOTAL INTRAVILAN 3.86 100 3.7 100 

 
Sat Gura Izbitei 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2.86 76.27 3.20 78.24 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0.35 9.33 0.35 8.56 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.19 5.07 0.29 7.09 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.35 9.33 0.25 6.11 

TOTAL INTRAVILAN 3.75 100 4.09 100 

 
Sat Heleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.71 84.70 3.71 84.70 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.18 4.11 0.18 4.11 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.49 11.19 0.49 11.19 

TOTAL INTRAVILAN 4.38 100 4.38 100 
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Sat Izbicioara 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2.49 40.89 1.88 44.65 

ZONA INDUSTRIALA 0.86 14.12 - - 

ZONA PENTRU SERVICII  - - 1.85 43.94 

ZONA DE PROTECTIE A EXPLOATARILOR 1,17 19,21 - - 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0,10 1,64 0.10 2,37 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.48 7.88 0.38 9.03 

ZONA SPECIALA 0.99 16.26 - - 

TOTAL INTRAVILAN 6.09 100 4.21 100 

 
Sat Izbita 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 7.23 76.67 7.23 76.67 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0.26 2.76 0.26 2.76 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.65 6.89 0.65 6.89 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.12 1.27 0.12 1.27 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.11 11.77 1.11 11.77 

ZONA PENTRU SERVICII 0.06 0.64 0.06 0.64 

TOTAL INTRAVILAN 9.43 100 9.43 100 

 
Sat Jurcuieşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2.79 88.85 3.12 89.91 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  0.35 11.15 0.35 10.09 

TOTAL INTRAVILAN 3.14 100 3.47 100 

 
Sat Lupuleşti 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9.72 81.75 9.98 80.74 

 ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 1.09 9.17 1.09  8.82 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.08 9.08 1.08  8,74 

ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA - - 0,21  1,70 

TOTAL INTRAVILAN 11.89 100 12.36 100 
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Sat Măgura 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.22 89.45 4.51 92.04 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.18 5,00 0.25 5.10 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.20 5,55 0.14 2.86 

TOTAL INTRAVILAN 3.60 100 4.9 100 

 
Sat Muntari 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 3.49 93.57 3.49 93.57 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.08 2.14 0.08 2.14 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.16 4.29 0.16 4.29 

TOTAL INTRAVILAN 3.73 100 3.73 100 

 
Sat Petreni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 2.09 95.00 2.39 95,60 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.06 2.73 0.06  2,40 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.05 2.27 0.05  2,00 

TOTAL INTRAVILAN 2.2 100 2.5 100 

 
Sat Poiana 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 9.05 93.01 10.10 92.83 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.11 1.13 0.11 1.01 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.57 5.86 0.67 6.16 

TOTAL INTRAVILAN 9.73 100 10.88 100 

 
Sat Poieni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

 ZONA PENTRU LOCUINTE 15.55 79.78 15.55 79.78 

ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE 0.38 1.95 0.38  1.95 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 0.88 4.52 0.88 4.52 

ZONA PENTRU GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.57 2.92 0.57 2.92 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.88 9.64 1.76 9.03 

ZONA PENTRU SERVICII 0.23 1.18 0.35 1,79 

TOTAL INTRAVILAN 19.49 100 19.49 100 
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Sat Stîlnişoara 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 8.55 86.71 9.14 95.71 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.31 13.29 0.41 4.29 

TOTAL INTRAVILAN 9.86 100 9.55 100 

 
Sat Valea Abruzel 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 26.64 88.21 32.81 88.24 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 1.12 3.71 1.48 3.98 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 2.11 6.99 2.56 6.89 

ZONA PENTRU SERVICII 0.33 1.09 0.33 0.89 

TOTAL INTRAVILAN 30.20 100 37.18 100 

 
Sat Valea Alba 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 15.52 80.75 21.41 82.92 

ZONA PENTRU SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, APE 1.23 6.40 1.23 4.76 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  2.3 11.97 3.01 11.66 

ZONA PENTRU SERVICII 0.17 0.88 0.17 0.66 

TOTAL INTRAVILAN 19.22 100 25.82 100 

 
Sat Valea Cerbului 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 8.71 84.98 9.05 84.18 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE,  APE 0.48 4.68 0.48 4.47 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII SI AMENAJARI AFERENTE 1.06 10.34 1.22 11.35 

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUC. TEHNICO-EDILITARA - - 0,16 1,49 

TOTAL INTRAVILAN 10.25 100 10.75 100 

Sat Valea Negrilesii 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE, din care: 
            LOCIUNTE INDIVIDUALE 
           ZONA CASE DE VACANTA 

27.81 
27,18 
0,63 

92.24 
90,15 
2,09 

28,74 
28,74 

- 

88,89 
88,89 

- 

ZONA PENTRU SPATII VPLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 1.04 3.45 1.04 3,22 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 1.17 3.88 1,24 3.83 

ZONA PENTRU SERVICII 0.13 0.43 1.15 3.56 

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUC. TEHNICO-EDILITARA - - 0,16 0,50 

TOTAL INTRAVILAN 30.15 100 32,33 100 
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Sat Valea Poienii 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE,din care: 
     LOCIUNTE INDIVIDUALE 
    ZONA CASE DE VACANTA 

12.63 
9,58 
3,05 

89.13 
67,61 
21,52 

12.84 
12,48 
0,36 

90.61 
88,07 
 2,54 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.61 4.30 0.5 3.53 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.93 6.56 0.83 5.86 

TOTAL INTRAVILAN 14.17 100 14.17 100 

 
Sat Valea Şesii 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 
     LOCUINTE INDIVIDUALE 
     ZONA CASE DE VACANTA 

81.84 
45,54 
36,30 

94.57 
52,62 
41,95 

82.54 
45,36 
37,18 

94.64 
52,01 
42,63 

 ZONA PENTRU SPATII PLANTATE,SPORT, AGREMENT APE 1,34 1,55 1,34 1,54 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 3,36 3,88 3,33 3,82 

TOTAL INTRAVILAN 86.54 100 87.21 100 

 
Sat Văleni 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 4.55 81.83 5.17 83.66 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.30 5.40 0.30 4.85 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE 0.71 12.77 0.71 11.49 

TOTAL INTRAVILAN 5.56 100 6.18 100 

 
Sat Vâlcea 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

ha % ha % 

ZONA PENTRU LOCUINTE 13.16 91.13 13.16 91.13 

ZONA PENTRU SPATII PLANTATE, SPORT, AGREMENT, APE 0.82 5.68 0.82 5.68 

ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI AMENAJARI AFERENTE  0.46 3.19 0.46 3.19 

TOTAL INTRAVILAN 14.44 100 14.44 100 

 
Impărţirea teritoriului intravilan în UTR-uri (unităţi teritoriale de referinţă) este marcată 

pe Planşa - UTR-uri din cadrul PUG şi a Regulamentului local de urbanism. 
Principalele criterii de împărtire a teritoriului intravilan al comunei în UTR-uri au fost 

urmatoarele: 

 funcţiunea predominantă a zonei; 

 limitele naturale şi fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.); 

 zone pentru care se vor elabora planuri urbanistice; 

 omogenitatea zonei. 
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UTR sunt prezentate pe o planşa ce conţine: 

 vecinatăţile şi drumurile ce o delimitează; 

 orientarea cardinală; 

 marcarea zonelor şi subzonelor cu culorile standard; 

 precizări privind zonele de protecţie şi reglementările urbanistice aferente; 

 lista instituţiilor şi monumentelor istorice. 
 
Extinderile de teren în intravilan s-au facut pe urmatoarele criterii: 

 condiţii de fundare bune în comparaţie cu alte zone din localitate; 

 vecinătatea zonelor de interes; 

 crearea sau extinderea cartierelor rezidenţiale; 

 crearea unei noi zone comerciale; 

 necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare, turistica si agro-turistica. 
 
UTR-uri şi zone funcţionale propuse 
 

Unităţile teritoriale de referinţă (UTR) sunt prezentate în cartograme şi în 
Regulamentul Local de Urbanism. 

Zona functională este o categorie urbanistică şi reprezintă un teritoriu pe care se 
desfăşoară activităţile umane ce se pot înscrie într-o funcţiune urbană principală si alte 
funcţiuni urbane secundare ; zonele funcţionale stabilite în Planul Urbanistic General sunt 
puse în evidenţă în planşele “Reglementări Urbanistice – Zonificare“, care însoteşte 
prezentul Regulament Local de Urbanism. 
Teritoriul administrativ al comunei Bucium, cuprinde următoarele zone funcţionale:  
 ZONA PENTRU LOCUINŢE cu subzonele: 

o L – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE 
o Lc – ZONA LOCUINŢE COLECTIVE 
o Lv – ZONA CASE DE VACANTA 

 
 ZONA PENTRU INSTITURII PUBLICE SI SERVICII cu subzonele: 

o ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
o ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 

 
 ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 
 ZONA GOSPODARIEI COMUNALE 
 ZONA CAILOR DE COMUNICATIE RUTIERĂ 
 TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
 ZONA CONSTRUCTIILOR AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 
 SPATII VERZI 
 
Intravilanul comunei Bucium este împarţit în urmatoarele Unităţi Teritoriale de Referinţă: 
 
BUCIUM - UTR 1a, UTR 1b 
 cu următoarele zone functionale: 
 Zona pentru locuinte: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
Lc – LOCUINŢE COLECTIVE 

 Zona institutii publice si servicii 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 

 Zona pentru gospodarire comunala 



  

MMEEMMOORRIIUU  GGEENNEERRAALL    

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  GGEENNEERRAALL                                                                                  CCOOMMUUNNAA  BBUUCCIIUUMM  

      
 

113  

GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE - CIMITIRE 

 Zona spatii verzi 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 

 Zona terenuri aflate permanent sub ape 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 

 Zona pentru cai de comunicatie 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
ANGHELEŞTI - UTR 2a, UTR 2b, UTR 2c, UTR 2d, UTR 2g, UTR 2h, UTR 2l, UTR 2e, 
UTR 2f, UTR 2i, UTR 2j 
cu următoarele zone functionale:  L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                 Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 

BISERICANI - UTR 3a, UTR 3b, UTR 3d, UTR 3g, UTR 3c, UTR 3e, UTR 3f, UTR 3h 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 

 
BUCIUM SAT - UTR 4a 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
CERBU - UTR 5a, UTR 5b, UTR 5c, UTR 5d 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
CIUCULEŞTI - UTR 6a, UTR 6b, UTR 6c, UTR 6d, UTR 6e 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANTA 
ISp - DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
COLEŞENI - UTR 7a, UTR 7b 
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cu următoarele zone functionale: 
L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

   
DOGAREŞTI - UTR 8a, UTR 8b, UTR 8c, UTR 8d, UTR 8e 
cu următoarele zone functionale: L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                          TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
                                          Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 

FEREŞTI - UTR 9a, UTR 9b, UTR 9c, UTR 9d, UTR 9e, UTR 9f, UTR 9h, UTR 9, UTR 
9g, UTR 9j 
cu următoarele zone functionale: L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                          Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 

FLOREŞTI - UTR 10a, UTR 10b, UTR 10c, UTR 10d, UTR 10e, UTR 10f, UTR 10g, UTR 
10h, UTR 10i, UTE 10j 
cu următoarele zone functionale: L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                              SP – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI 
                                              TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
                                              Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
GURA IZBITEI - UTR 11a 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
HELEŞTI - UTR 12a, UTR 12b 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI  AFLATE PERMANENT SUB APE 

Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
 
IZBICIOARA - UTR 13a, UTR 13b, UTR 13c, UTR 13d, UTR 13e, UTR 13f 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
IZBITA - UTR 14a 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
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JURCUIEŞTI - UTR 15a, UTR 15b 
cu următoarele zone functionale:  L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                           Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
LUPULEŞTI - UTR 16a, UTR 16b 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
TE – ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
MĂGURA - UTR 17a, UTR 17b, UTR 17c, UTR 17d, UTR 17e 
cu următoarele zone functionale: L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 

                                              SP – ZONA SPAŢII VERZI 
                                              TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
                                              Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
MUNTARI - UTR 18a, UTR 18b, UTR 18d, UTR 18g, UTR 18c, UTR 18e, UTR 18f, UTR 
18h 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
PETRENI - UTR 19a, UTR 19b, UTR 19c, UTR 19d, UTR 19e, UTR 19f, UTR 19g 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

  

POIANA - UTR 20a, UTR 20b, UTR 20c, UTR 20d, UTR 20e, UTR 20f, UTR 20g, UTR 
20h, UTR 20i, UTR 20j 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
POIENI - UTR 21a, UTR 21b 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
GC – ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
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STÂNISOARA - UTR 22a, UTR 22b, UTR 22c, UTR 22d 
 cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
VÂLCEA - UTR 23a 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 

VALEA ABRUZEL - UTR 24a, UTR 24b, UTR 24c 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
VALEA ALBĂ - UTR 25a, UTR 25b, UTR 25c, UTR 25d 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISp – DOTĂRI DE INTERES PUBLIC 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 

VALEA CERBULUI - UTR 26a, UTR 26b, UTR 26c, UTR 26d, UTR 26e, UTR 26f 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TE – ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
VALEA NEGRILESII - UTR 27a, UTR 27b, UTR 27c, UTR 27d, UTR 27e, UTR 27f, UTR 
27g, UTR 27h, UTR 27i, UTR 27j, UTR 27k, UTR 27l, UTR 27m, UTR 27n 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ISs – DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTATIE PUBLICA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TE – ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 
VALEA POIENII - UTR 28a, UTR 28b, UTR 28c, UTR 28d, UTR 28e 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANTA 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI  AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 
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VALEA ŞESII - UTR 29a, UTR 29b, UTR 29c, UTR 29d, UTR 29e, UTR 29f 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
Lv – CASE DE VACANŢĂ 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

 

VĂLENI - UTR 30a, UTR 30b, UTR 30c, UTR 30d, UTR 30e, UTR 30f 
cu următoarele zone functionale: 

L – LOCUINŢE INDIVIDUALE 
SP – ZONA SPAŢII VERZI 
TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
Cr – ZONA CAILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

3.8. MĂZURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

 
Clasificarea riscurilor după gravitatea şi intensitatea lor: 
a) riscuri ce determina interdictie totală de construire: 
- alunecari de teren de intensitate mare 
- eroziune de intensitate mare. 
b) riscuri ce determina interdicţie temporară de construire, până la consolidarea şi 

stabilizarea situaţiei: 
- alunecari de teren de intensitate medie; 
- eroziune de intensitate medie; 
- inundaţie cu ape freatice sau de suprafaţă de intensitate mare 
- tasare – sufoziune. 
c) riscuri ce determina autorizarea de construire cu condiţii (ex. adâncime de fundare, 

regim de înalţime, materiale, etc.) sau amenajări: 
- alunecari de teren de intensitate mică; 
- eroziunea de intensitate mică; 
- inundaţie cu ape freatice sau de suprafaţă de intensitate medie/mică; 
- tasare - sufoziune de intensitate medie/mica. 

 
Alunecări de teren 
Este preferabil să se execute lucrări de prevenire, care sunt mai simple, puţin 

costisitoare şi pot fi deosebit de eficiente daca sunt bine alese şi aplicate cu consecvenţă. 
Măsurile de prevenire trebuie aplicate atât pe terenurile cu potenţial de alunecare, 

cat şi pe terenurile cu alunecări stabilizate. Aceste măsuri urmaresc să înlature cauzele 
care pot declansa alunecările, să contribuie la ridicarea stabilităţii versanţilor. 

O prima problemă se referă la alegerea folosinţelor care trebuie să se facă în funcţie 
de criteriile de pretabilitate faţă de sol şi condiţiile climatice. 

Aceste conditii sunt îndeplinite de pajiştile naturale, de cerealele paioase, 
leguminoasele pentru boabe, culturile furajere si pasunile raţional folosite. 

Împădurirea terenurilor se poate face şi cu plantaţii de nuci, care, prin sistemul 
radicular puternic pivotant şi fasciculat, asigura fixarea şi drenarea biologică a solului. 

O alta masura de prevenire se refera la controlul suprafetelor predispuse 
alunecărilor, pentru a depista apariţia unor crăpături, urmată de astuparea acestora cu 
pământ bine compactat, evitându-se patrunderea rapidă a apelor de suprafaţă catre stratul 
alunecător. 
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Netezirea, pe terenurile arabile, a formelor de relief existente pe versanţi, pentru a 
asigura eliminarea apei din micile depresiuni, contribuie, de asemenea, la prevenirea atât 
a alunecărilor, cât şi a reactivării alunecărilor stabilizate. Netezirea poate fi asociată cu 
executarea unor şanturi pentru evacuarea apei din depresiunile închise, care nu se pot 
nivela. 

In afara de aceste masuri generale, pe terenurile predispuse alunecărilor, se 
interzice defrişarea plantaţiilor silvice, amplasarea de construcţii şi depozite grele, trasarea 
de căi de comunicaţie, efectuarea de săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de 
alunecare. 

 
Risc de inundaţie cu ape de suprafaţă (prin revarsare) 
Pentru zonele inundabile s-au instituit urmatoarele: 
- prevenirea inundaţiilor, în decursul anilor, printr-o serie de lucrări de aparare de 

maluri şi regularizări de albii: 
- decolmatarea şi adâncirea văilor; 
- regularizarea cursurilor torenţiale; 
- ruperi de pantă în vederea reducerii eroziunii malurilor. 

Pentru autorizarea constructiilor in zonele inundabile se va solicita avizul 
Administratiei Nationale a Apelor Romane Targu Mureş şi se vor impune masuri de 
protecţie împotriva inundaţiilor şi măsuri constructive specifice în proiectarea clădirilor şi 
amenajărilor adiacente. 

 
Tasare, sufoziune 
Tasarea este un proces mecanic, de îndesare a rocilor, care se manifestă printr-o 

mişcare lentă în interiorul depozitelor friabile. Tasarea poate avea loc pe depozite 
argiloase, argilo-nisipoase, nisipopietroase de terase, dar şi pe depozite coluviale sau 
deluviale neconsolidate. 

Se vor executa lucrari de drenare. 
Se vor lua masuri speciale de protecţie pentru construcţii şi infrastructură. 
Se va interzice traficul greu în zonă. 
Toate construcţiile ce vor fi amplasate în aceste zone necesită studii geotehnice. 

 
Zone delimitate cu interdictie de construire: 

a) interdicţie definitivă de construire: 
- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul instalaţiei de tratare; 
- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul staţiei de pompare; 
- zona de protecţie sanitară cu regim sever din jurul rezervoarelor de apă; 
- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 0,4 KV; 
- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 20 KV; 
- zona de protecţie a reţelei electrice LEA 110 KV. 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE 

Principalele directii vizand dezvoltarea echiparii tehnico-edilitare: 

- Dezvoltarea infrastructurii reţelelor hidrotehnice 
- Calibrarea albiei minore a văilor 
- Corecţii de torenţi, amenajări de acumulări de ape pentru piscicultură în paralel cu 

atenuarea undelor de viitură; 
- Regularizarea debitelor de apă în bazinul hidrografic pe zona comunei Bucium în 

vederea reducerii fenomenelor de inundaţii;  
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- Conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii prin aplicarea programului judeţean 
de ameliorare a terenurilor degradate prin eroziune. 
 

Gospodarirea apelor 
In cadrul lucrarilor hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare, pentru comuna Bucium sunt 

necesare intervenţii pentru: 
Alimentări cu apă: 
- majorare debite la captare-tratare; 
- extindere reţele de distributie; 
Canalizari: 
- extindere reţele de canalizare; 
- punere în funcţiune staţii de epurare. 
 
Alimentarea cu energie electrică: 
Satele comunei sunt alimentate din Sistemul Energetic Naţional, acesta satisfăcând 

necesităţile actuale ale populaţiei, urmând a se extinde în zonele noi propuse şi la 
locuinţele care în prezent nu dispun de alimentare cu energie. 

3.10. PROTECȚIA MEDIULUI 

 
Propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică: 
Particularităţile de structura şi dinamica a mediului corelate cu tipul şi potenţialul 

resurselor naturale, gradul de ocupare a teritoriului, tipul şi gradul de dezvoltare 
economică, impun o atenţie sporită asupra problemelor de mediu. 

De calitatea mediului natural depinde calitatea mediului antropic sub aspectul 
formelor,durabilităţii şi tipului de organizare a acestuia.  

Trebuie ţinut cont de faptul că dezvoltarea durabilă se bazează pe un echilibru între 
dezvoltarea economică, socială şi protecţia mediului. 

Punerea accentului pe dezvoltarea/ protejarea cu precădere a unuia din cei trei 
factori poate crea dezechilibre ajore cu impact negativ asupra dezvoltării durabile. 

Este general recunoscut faptul că o soietate săracă va influenţe negativ mediul în 
care trăieşte, iar fără o putere economică, se degradează atât latura socială cât şi mediul. 

Intre factorii de mediu, componenţa umană şi dezvoltarea economică trebuie să 
existe un echilibru. Aceasta se poate realiza doar prin conştientizarea locului, omului şi 
comunităţii în cadrul sistemului administrativ teritorial, constientizarea necesităţii de 
consum de resurse şi spaţiu, cunoaşterea modului de funcţionare şi structura a sistemelor 
naturale ale mediului, conservarea, protejarea şi regenerarea structurilor degradate şi 
fragile ale mediului. 

Se propune respectarea cu stricteţe a tuturor standardelor de calitate pentru calitatea 
mediului. 

Poluarea electromagnetică - poluarea cu unde electromagnetice de la liniile electrice 
de înaltă tensiune. 

Masuri-reglementări: 
- se impune pastrarea unei zone libere în jurul surselor de unde electromagnetice; 
- se interzice amplasarea construcţiilor, mai ales a celor de locuit, în zona de 

protecţie sanitară. 
 
Poluarea chimică a solului şi aerului - poluarea cu substanţe nocive a solului prin 

emanaţii în atmosferă sau direct în sol, datorită unor surse fixe sau mobile. 
Cauze - efecte: 
- gazele de eşapament; 
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- deversarea necontrolată a deşeurilor rezultate din intreţinerea utilajelor şi maşinilor 
precum şi din haldele de steril minier neecologizate sau galeriile miniere vechi, ce coduc la 
infestarea chimica a apelor şi a solului; 

- utilizarea neadecvată a pesticidelor. 
Măsuri-reglementări: 
- ecologizarea terenurilor acoperite de deşeuri 
- respectarea cu stricteţe a legilor referitoare la protejarea cursurilor de apă. 
 
Epurarea şi preepurarea apelor uzate 
Se impune realizarea unor micro staţii de epurare în zonele unde nu există reţea de 

canalizare. 
 

Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale 
Depozitările necontrolate ale deşeurilor, mai ales pe malurile râurilor reprezintă o 

sursă de poluare a solului, apei şi atmosferei. Aceste actiuni conduc la degradarea 
estetică a comunei, la scaderea indicelui de atractivitate a localităţii şi mai ales la 
infestarea biologică, fizico-chimică a solului şi a apelor. 

Măsuri: - Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor;  
             - implementarea unui program de modernizare a spaţiilor de stocare a 

dejecţiilor animaliere. 
 
Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri 
Pentru prevenirea inundaţiilor s-au executat, în decursul anilor, o serie de lucrari de 

aparare de maluri şi regularizări de albii. 
 
Implementarea Planului Judeţean de ameliorare a terenurilor cu exces de umiditate: 
- decolmatarea şi adâncirea văilor; 
- regularizarea cursurilor torenţiale; 
- ruperi de pantă în vederea reducerii eroziunii malurilor. 
Delimitarea orientativa a zonelor protejate si restricţii generale pentru conservarea 

patrimoniului natural şi construit. 
 
Zonele protejate sunt structurate astfel: 
- zona protejată cu valoare istorică, arhitecturală şi peisagistică;  

- zona de protecţie a monumentelor istorice, situate in afara zonelor construite 
protejate; 

- zone protejate de interes judetean cu valoare peisagistică; 
- zone protejate pe baza normelor sanitare; 
- zona de protecţie sanitara severă; 
- zona de protecţie a albiilor minore a râurilor;  
- zone de protecţie drumului naţional; 
- zone de protecţie drumurilor judeţene; 
- zone de protecţie drumuri comunale; 
- zona ce necesită masuri de protecţie impotriva riscurilor naturale; 
- zone propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană. 

 
Se propune reconversia zonei poluate, din cauza pericolelor sanitare rezultate din  

amplasarea acesteia necorespunzator în cadrul comunei. 
Halda de steril a fostei exploatări miniere trebuie inclusă într-un program de refacere 

peisagistică cu eliminarea şi amenajarea zonelor degradate, plantarea de vegetaţii de 
protecţie. 
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3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

 
Solutia generală de organizare şi dezvoltare a comunei 
Unitatea teritorială de referinţă (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului 

administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, 
având drept scop păstrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu 
tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: 

 calcularea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire; 

 determinarea caracteristicilor urbanistice; 

 stabilirea indicatorilor urbanistici; 

 reglementarea urbanistică omogenă. 
 

Concluzii privind dezvoltarea localităţii 
Obiectivele principale ce reprezintă un deziderat major pentru comuna Bucium sunt: 
- un climat economic performant şi inovator, care sa asigure locuri de munca si o 

dezvoltare economica durabila pentru localitatea Bucium; in acest context reluarea 
exploatarii resurselor minerale prezente pe teritoriul comunei reprezinta o oportunitate ce 
trebuie valorizata, avand si premisele furnizate de forta de munca cu experienta in acest 
domeniu; 

- un mediu natural curat; 
- un fond construit istoric reabilitat; 
- infrastructură tehnică modernă; 

- infrastructură socio-demografică (servicii educative de calitate de la nivel pre-şcolar la 

nivel şcolar; studii de calificarere în domenii conexe turismului si industriei aferente); 

- infrastructură de sprijin al afacerilor. 
Calitatea locuirii trebuie să fie crescută, serviciile publice îmbunătaţite şi transportul 

rutier eficientizat. 
 
Turismul trebuia asigurat de trei factori: 

- unităţi de cazare dotate cu utilităţi; 
- personal calificat în domeniul turismului si cunoscator a tehnicilor tradiţionale; 
- produse ecologice dezvoltate in cadrul unor ferme ecologice. 

 
Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţii. 
In vederea optimizării circulaţiei în comuna Bucium se va urmări fluidizarea circulaţiei 

pe drumul cel mai încarcat cu trafic (trafic de penetraţie şi tranzit) – Drumul Judeţean DJ 
107 I, traseu ce străbate principalele sate ale comunei, spre comuna vecină Mogoş. 

Intersecţiile care sunt pe acest traseu, intersecţii cu drumuri de legătură cu localităţile 
comunei nu sunt foarte aglomerate, dar este necesar a se lua unele masuri pentru 
fluidizarea circulaţiei, siguranţa tuturor participanţilor la trafic, inclusiv a animalelor. 
 
Pentru fluidizarea circulatiei: 

- asigurarea integrală a capacităţii de circulaţie a drumului DJ 107 I prin interdicţia 
parcărilor de orice fel pe suprafata carosabilului; 

- optimizarea funcţionării intersecţiilor prin stabilirea priorităţilor în funcţie de 
importanţa traficului pe fiecare ramură; organizarea accesului pietonilor astfel încât 
să se reducă la minim conflictul vehicul - pieton; semnalizarea şi reamenajarea 
geometrică (accese); 

- stabilirea de trasee de legatură între diferitele zone. 
 
Siguranţa circulaţiei: 
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- semnalizarea verticală şi marcajele; 
- modificarea funcţionării intersecţiilor. 

 
Reducerea poluarii: 

- reducerea timpului de traversare a intersecţiilor prin amenajarea priorităţilor şi 
configuraţiei geometrice, astfel încât viteza de deplasare să fie în mare masură 
constantă, timpul de aşteptare să fie redus la minim, iar supraturarea motorelor 
vehiculelor la pornire să fie deasemenea redusă. 

- asigurarea unui traseu mai confortabil, mai puţin sinuos şi mai degajat prin 
asigurarea întregului spaţiu carosabil disponibil pentru circulaţiea vehiculelor. 

 
  Optimizarea circulaţiei în comuna Bucium se va obţine şi prin ordonarea tramei stradale:  

- deschiderea de noi artere în zonele de extindere a intravilanului; 
- lărgirea profilelor şi omogenizarea lor; 
- clasarea drumului vicinale; 
- modernizarea drumurilor de acces în toate localităţile. 

 
Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate 
Zonele funcţionale stabilite conform Regulamentului Local de Urbanism sunt puse în 

evidenţă în planşele de REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE ale P.U.G. şi în 
planşele cuprinzând unităţile teritoriale de referinţă. 

Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni 
specializate, de asemenea evidenţiate în planşele Reglementări urbanistice – zonificare.  
Astfel intravilanul localitaţii Bucium - reşedinţa comunei - se compune din două UTR-uri: 
 

Zona centrala - UTR 1a 
Se afla în centrul teritoriului administrativ al comunei Bucium şi cuprinde principalele 

funcţiuni administrative, culturale şi comerciale ale comunei. 
Zona centrală reprezintă din punct de vedere geografic, o parte a structurii localităţii, 

rezervată principalelor instituţii care, datorită importanţei şi gradului de specializare, 
influenţează direct întreaga comună. 

Funcţiunile prezente în cadrul acestei zone prezintă o pondere echilibrată între 
servicii (dotări turistice, comerţ alimentar, nealimentar), administraţie (poliţie, primărie), 
cultură (expoziţie etnografică), învăţământ (şcoala generală), zona de locuinţe individuale 
şi colective mici, case de vacanţă, spaţii verzi. 

Zona centrala se dezvoltă de o parte şi de alta a drumului judetean DJ 107I, având 
ca reper principal Primăria şi Biserica ortodoxă, limita acesteia este reprezentată grafic pe 
planşa Reglementări urbanistice – Zonificare.  

Valoarea arhitectural - urbanistică specială a fondului construit, densitatea, calitatea 
construcţiilor şi prezenţa celor mai reprezentative instituţii şi servicii de interes general a 
localităţii justifică delimitarea zonei centrale. UTR 1a cuprinde şi zona rezidenţială cu 
caracter rural care pastrează specificul de construire din Munţii Apuseni. 
 

Zona rezidenţială - UTR 1b  
UTR 1b se afla în centrul teritoriului adiminstrativ al comunei Bucium, funcţiunea 

dominantă fiind cea rezidenţială. 
Prevederile regulamentului susţin evoluţia ipotetică a localităţii prin încurajarea, 

protejarea şi îmbunătaţirea funcţiei rezidenţiale în acest perimetru: 
- extinderea pe terenuri neconstruite a unor noi locuinţe individuale; 
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- acceptarea în interiorul zonei rezidenţiale a funcţiunilor complementare associate 
locuirii şi descurajarea amplasării de funcţiuni incompatibile cu zona sau care pot 
determina schimbarea caracterului acesteia. 

Zona rezidenţială se dezvoltă de o parte şi de alta a drumului judetean DJ 107I, limita 
acesteia este reprezentată grafic pe planşa de Reglementări urbanistice – Zonificare.  

În fiecare localitate s-au stabilit un număr de UTR-uri in funcţie de subzonele 
specializate existente sau nou propuse, situaţie prezentată în Regulamentul Local de 
Urbanism şi în planşele de Reglementări urbanistice – Zonificare. 
 

Restricţii şi zone de protecţie 
Conform reglementărilor legale şi prin Regulamentul Local de Urbanism se instituie 

zone cu interdicţie temporară şi zone cu interdicţie definitivă de construire. 
 

Interdicţii temporare de construire  
S-au instituit conform planşei de reglementări urbanistice pentru: 
- zonele cu riscuri naturale; 
- zonele pentru care au fost făcute intervenţii de stabilizare. 
 
Interdicţii definitive de construire 

S-au instituit pentru zonele care prezintă servituţi de protecţie conform planşei de 
reglementări urbanistice astfel: 
 zone de protecţie sanitară: 

- in jurul rezervoarelor de apă este de 20 m; 
- in jurul staţiei de pompare este de 10 m; 
- in jurul staţiei de tratare este de 20m; 
- in jurul cimitirelor este de 50 m; 
- in interiorul zonei de protecţie a văilor, 5 m de la mal. 

 zone de protecţie a apelor; 
 zone de protecţie a drumului judeţean DJ107I; 
 zona de protecţie a reţelor electrice;  
 zona de protecţie a obiectivelor cu valoare de patrimoniu 

 monumente istorice inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2010 aprobată prin 
Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.361/2010 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute (cu modificările şi completările ulterioare) 

- Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din satul Izbita (cod LMI 2010: AB-II-m-B-
00239) 

- Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865) de pe D.N. 
74, sat Cerbu, din 1865 (cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411)11. 

- ”Crucea de la Valea lui Stefan”, situata in satul Valea Negrilesii (propunere de 
clasare conform adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 1217/29.11.2012); 

- “Crucea de la Tarau”, situata in satul Valea Negrilesii (propunere de clasare 
conform adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 1218/29.11.2012); 

- “Crucea de drum”, situata in satul Bucium Sat (propunere de clasare conform 
adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 1219/29.11.2012); 

- “Crucea de drum “Tandrau”, situata in satul Valea Negrilesii (propunere de clasare 
conform adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 1220/29.11.2012); 

                                                           
11

 Obeliscul inchinat constructorilor soselei Zlatna- Abrud (1838 – 1865),cod LMI 2010: AB-III-m-B-00411, se 
afla amplasat in satul Valea Poienii si nu in satul Cerbu. 
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- “Crucea de la Piata”, situata in satul Poieni (propunere de clasare conform adresei 
D.J.C.P.N. Alba nr. 1221/29.11.2012); 

- “Crucea episcopului Andrei Saguna cu troita”, situata in satul Gura Izbitei 
(propunere de clasare conform adresei D.J.C.P.N. Alba nr. 1222/29.11.2012). 

- De indicat durata de protectie de 1 an, daca nu sunt luate decizii de clasare 

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 
Obiectivele de interes public principale sunt urmatoarele: 
Institutii publice şi servicii-existente 

- Primaria comunei Bucium; 
- Centrala telefonica Bucium; 
- Poliţia comunei Bucium.  

Căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi largirea străzilor existente:  
 DN 74 - 7,55 km; face legătura între Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad. 
 DJ 107I - 16 km ; face legătura între DN74, Bucium, Mogoş şi Aiud. 
 drumuri comunale 29,95 km; 

DC 87: Negrileasa – Poiana Narciselor  
DC 88 : Lupuleşti – Poieni – Stîlnişoara  
DC 117: Muntari – Jurcuieşti  
DC 149: DJ 107 I – Valea Abruzel – Bisericani, 
DC 150: DJ 107 I – Ciuculeşti, Detunata Goala 
DC 127 : DJ 107 I – Floreşti  

 drumuri vicinale 85,45 km, etc. 
DV1 – DJ 107 I – sat Vîlcea, L=1,50 km 
DV2 - sat Valea Şesii – Detunata, L= 4,00 km 
DV3 - DJ107I – Geamană L=3,10 km 
DV4 -sat Poieni - Vilcoi. L=1km 
DV5 - Pârâul Ciurtului – Vilcoi L= 3 km 
DV6 - sat Bucium – Contu L= 1,40km 
DV7 - sat Izbita – sat Măgura, L=2,00km 
DV8 - sat Coleşeni – Olăi, L=1,50km 
DV9 - Bucium sat – sat Dogareşti, L=2,50k 
DV10 - DC149 - Dealul Jurchii, L=1,8 km 
DV11 – sat Cerbu – sat Angheleşti, L=4,00 km 
DV12 – din sat Valea Cerbu – sat Fereşti, L=4,10km 
DV13 – din DN 74 – sat Valea Poienii L=1,20km 
DV14 - Bucium Sat – Gostat L=1,70km 
DV15 – sat Muntari – sat Bisericani, L=2,20km 
DV16 – sat Văleni – sat Helesti, L=1,60km 
DV17 –sat Izbita – Vâlcoi, L= 5 km 
DV18 - sat Cerbu - Valea Bozului, L =5,6 km 
DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei, L =9,3 km 
DV20 - sat Izbicioara - Drumul Negrilesei, L= 3,5 km 
DV21 - Drumul Mogoşului - Poiana Narciselor L= 2.4 km 
DV22 - Pârâul Bisericii - Butura. L = 3,4 km 
DV23 - sat Valea Sesii - sat Jurcuiesti, L = 3,2 km 
DV24 – sat Valea Abruzel - sat Jurcuiesti, L = 5,10 km; cu ramificatii de  
acces in Valea    Sesii (în DV 2) cu lungime totala de 2,10 km,  L= 7,20 km 
DV25 – sat Valeni – sat Bisericani, L = 1,9 km 
DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura, L = 1,6 km 
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DV27 – sat Lupuleşti – sat Valea Albă,L = 0,85 km 
DV28 - sat Valea Alba - Grâul bun, L = 2,7 km 
DV29 - sat Valea Cerbului – Bordei, L = 4,8 km 
DV30 - sat Bucium – sat Valea Sesii, L = 1,9 km 

- propuse: Cuprinderea în lista - inventar cu domeniul public al comunei Bucium şi 
luarea în evidenţă ca drumuri vicinale a următoarelor drumuri:  

DV18 – sat Valea Cerbu - Valea Bozului, L =5,6 km 
DV19 - sat Izbicioara – sat Valea Negrilesei, L =9,3 k 
DV20 – sat Izbicioara – Drumul Negrilesei, L= 3,5 km 
DV21 - Drumul Mogosului - Poiana Narciselor, L= 2.4 km 
DV22 - Pârâul Bisericii – Butura, L = 3,4km 
DV23 – sat Valea Sesii – sat Jurcuiesti, L = 3,2 km 
DV24 – sat Valea Abruzel - sat Jurcuiesti, L = 5,10 km; cu ramificatii de 
acces in Valea    Sesii (în DV 2) cu lungime totala de 2,10 km,  L= 7,20 km 
DV25 – sat Valeni – sat Bisericani, L = 1,9 km 
DV26 – sat Coleşeni – sat Măgura, L = 1,6 km  
DV27 – sat Poieni – sat Valea Albă, L = 0,85 km 
DV28 – sat Valea Alba – Grâul bun, L = 2,7 km 
DV29 – sat Valea Cerbului – Bordei, L = 4,8 km 
DV30 – sat Bucium – sat Valea Sesii. L = 1,9 km 

Se va avea in vedere si posibila amplasare partiala pe teritoriul comunei Bucium a 
devierii DJ 742, in contextul demararii proiectului industrial propus de compania S.C. 
Rosia Montana Gold Corporation S.A. 
 
Extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile 
Existent: exploatari aurifere aflate în conservare 
Propus: reluarea activitatii extractive a minereurilor auro-argentifere si cuprifere. 
 
Infrastructura majoră 
Existent: Reţea alimentare si distributie energie electrică 

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi 
siturilor istorice 
Propus: Reabilitarea integrată a monumentelor istorice 
 

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a parcurilor naturale, rezervaţiilor 
naturale şi a monumentelor naturale 
Propus:  

- Detunata Goală 
- Detunata Flocoasă 
- Poiana cu narcise de la Negrileasa 

 
Sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, ape, canalizare 

Existent: 
- Staţia de tratare a apei (in curs de executie) 
- Staţia de epurare biologică  
- Staţie de pompare ape uzate 
- Staţia electrică 110/20KV Abrud 
- Relee de televiziune 

 
Sisteme de protecţia mediului 

Propus:  
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- Realizare spaţii verzi 
 
Regularizari de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor 
Propus: 

- Sistematizarea cursurilor văilor 
 

Cladiri şi terenuri necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi a altor obiective 
sociale de învatământ, sănatate, cultură, sport, protecţie şi asistentă socială 
 

 Invăţământ: 
Existent: 

- Localitatea Bucium - Şcoală generală, de 8 clase, clădire renovată; 
- Localitatea Bucium Sat - Şcoală generală, de 8 clase şi grădiniţă, clădire renovată; 
- Localitatea Poieni - Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire nouă; 
- Localitatea Ciuculeşti- Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire renovată; 
- Localitatea Bisericani- Şcoală generală, de 4 clase, clădire stare bună; 
- Localitatea Gura Izbitei- Şcoală generală, de 4clase, clădirestare bună; 
- Localitatea Cerbu- Şcoală generală, de 4 clase şi grădiniţă, clădire renovata. 

 
 Cultură: 

Existent: 
- Căminele culturale sunt în localităţile:  
- Gura Izbitei 
- Cerbu 
- Bisericani  
- Poieni 
- Bucium- reşedinţa de comună 

Propus: 
- muzeu, expoziţie ednografică 
 Sanatate: 

Existent: 
- cabinet medical 

Propus: 
- dispensar medical, farmacie 

 
 Sport: 

Propus:  
- sală de sport 
- teren de sport 
- dotari pentru tineret, activitati sportive si de agrement. 

 
    Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan 

Tipul de proprietate a terenurilor din cadrul intravilanului comunei Bucium a fost 
analizat şi împărţit în urmatoarele categorii: 
 
a. Proprietate publică 
Terenuri proprietate publică de interes naţional: 

- drumuri naţionale cu podurile şi parcări aferente; 
- apele de suprafaţă cu albiile lor minore, apele subterane, malurile şi cuvetele 

lacurilor; 
- lucrări de regularizare a cursurilor de apă; 
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- LEA 220/110/20 kV, posturile de transformare; 
- ansambluri sau situri istorice şi arheologice. 

 
Terenuri proprietate publică de interes judeţean: 

- drumuri judeţene cu podurile şi parcările aferente; 
- instituţii publice de interes judeţean; 
- locuinţe sociale; 
- monumente, ansambluri şi situri istorice; 
- ansambluri si situri istorice si arheologice; 
- rezervaţii naturale şi monument ale naturii; 
- terenuri cu destinaţie forestieră. 

 
Terenuri proprietete publică de interes local: 

- străzi, poduri aferente; 
- piaţete şi parcuri publice, precum şi zonele de agrement; 
- instituţii publice de interes local: primăria, biblioteca, dispensar uman, dispensar 

veterinar, poliţia, şcoli, gradiniţe, mgazine, etc. 
- terenuri de sport; 
- locuinţe sociale; 
- monumente, ansambluri şi situri istorice; 
- cimitire; 
- reţele de alimentare cu apă, canalizare, staţie de tratare şi epurare a apelor uzate 

cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 
- lacuri; 
- terenuri cu destinaţie forestieră. 

 
b. Proprietate privată 
Terenuri proprietate privată de interes local. 

- terenuri arabile, grădini, vii/livezi, paşuni, fânaţe. 
- construcţii, clădiri. 

 
Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: 
- construcţii, clădiri: locuinţe, biserici, magazine, ateliere, bănci comerciale, baruri, 

bază de agrement, staţii carburanţi, etc. 
 

Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea 
realizării noilor obiective de utilitate publică. 

Terenurile aflate in domeniul privat, ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public: 
- terenuri necesare echipării tehnico-edilitare; 
- terenuri necesare construirii de străzi noi. 

Se impune rezervarea în zonele nou create a unor suprafeţe de teren în vederea 
realizării obiectivelor şi dotărilor de utilitate publică. 

4.  CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE 

 
Amenajarea si dezvoltarea unităţii teritorial-administrative de bază în totalitatea ei, în 

corelare cu teritoriile administrative înconjuratoare. 
In vederea unei mai bune corelări cu teritoriile administrative înconjuratoare, am propus: 
- modernizarea căilor de comunicaţie de importanţă naţională; 
- modernizarea drumurilor: naţional, judeţean, comunale; 
- modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a canalizării; 
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- extinderea retelelor electrice şi modernizarea posturilor de transformare pentru a 
satisface cerinţele actuale; 

- realizarea activităţii controlate de colectare a deşeurilor; 
- lucrari de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizări de 

maluri, acumulări temporare, etc. 
- lucrari de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea 

versanţilor şi refacerea stabilităţii acestora. 
 

Şansele de relansare economico-socială a localităţii, în corelare cu programul propriu 
de dezvoltare. 

Pentru a ajuta o relansare economică a comunei Bucium, se propun urmatoarele: 
- incurajarea, sustinerea si pregatirea in vederea reluarii valorificarii resurselor 

minerale existente pe teritoriul comunei; 
- incurajarea investiţiilor private; 
- valorificarea pe plan local a resurselor materiale şi umane;  
- facilitarea accesului informaţional privind piaţa; 
- formarea capitalului uman în spiritul economiei de piaţa; 
- elaborarea de metode eficiente de monitorizare şi control; 
- popularizarea agenţilor cu rezultate economice şi sociale deosebite prin 

organizarea de târguri şi expoziţii. 
Categorii principale de intervenţie, care să susţină programul de dezvoltare. 
a) circulaţii; 
b) fond construit şi utilizarea terenurilor; 
c) relansarea specificului arhitectural local ca şi politică arhitectural-urbanistică menita 

sa perpetueze peisajul cultural tradiţional al Munţilor Apuseni, în scopul conservării 
identităţii acestora si a revitalizării agroturismului în zonă; 

d) spaţii plantate, agrement şi sport; 
e) probleme de mediu; 
f) protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu; 
g) crearea şi ridicarea la rang de staţiune agro- turistică montană a localităţilor răzleţe; 

Priorităţi de intervenţie, în funcţie de necesităţile şi opţiunile populaţiei. 
a) eficientizarea circulaţiei urbane pe toate drumurile din teritoriul administrativ: 

- realizarea de căi de comunicaţii în interiorul zonelor funcţionale propuse; 
- modernizarea şi reabilitarea arterelor legătură între localităţii; 
- prelungirea reţelelor de drumuri în teritoriile nestructurate şi legatura acestora cu 

reţelele existente învecinate; 
- realizarea drumului de legătură cu Feneş- Zlatna prin Negrileasa; 
- instituire zona de protecţie pentru drum naţional, drum judeţean şi drum comunal. 

b) încurajarea activităţilor de turism sau complementare: 
- rezervarea unor terenuri pentru realizarea de locuinţe de vacanţă sau individuale; 
- extinderea intravilanului; 
- extinderea controlată în trepte, cu limite spaţiale clare ale comunei, în primul rând 

prin restricţionarea oricarei forme de dezvoltare neplanificată urbanistic la periferii. 
c) relansarea specificului arhitectural local: 

- întocmirea unui regulament  cu evidentierea elementelor volumetrice, artistice şi  
culturale specifice traditiei arhitecturale buciumane,  

d) extinderea controlată în trepte, cu limite spaţiale clare ale comunei, în primul rând 
rezervarea terenurilor necesare pentru amenajarea spaţiilor verzi şi de agrement: 
- plantarea de făşii verzi de protecţie de-a lungul DN, DJ, DC; 
- amenajarea de perdele de protectie, în zonele cu alunecări de teren. 

e) instituirea zonei de protecţie de-a lungul râurilor. 
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- reconversia zonei de halde miniere care poluează; 
- plantarea de faşii de protecţie - bariere izolatoare tehnice; 
- distanţă de siguranţă în jurul sectorului halde. 

f) delimitarea zonelor protejate 
- insitutirea zonei de protecţie de-a lungul râurilor. 
- instituirea zonelor de protecţie sanitară in jurul staţiei de epurare, a cimitirelor, etc 

g) conform HG nr. 852 din 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a 
statiunilor turistice - Anexa 1 - Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice, pentru 
atestarea comunei ca şi staţiune agro-turistică, trebuiesc îndeplinite urmatoarele 
condiţii: 

Cadrul natural, factorii naturali de cura şi calitatea mediului. 
- amplasarea într-un cadru natural în afara factorilor poluanţi; 
- existenţa studiilor si documentelor care atesta prezenta si valoarea factorilor 

naturali de cura (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

- constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a 
factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz. 

 
Accesul şi drumurile spre/ în staţiune 
- drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie; 
- transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara care o deserveşte. 

 

Utilităţi urban-edilitare 
- asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale; 
- punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale; 
- punct farmaceutic; 
- amenajarea şi iluminarea locurilor de promenada; 
- apa curenta; 
- canalizare; 
- energie electrică; 

Structuri de primire turistice şi de agrement 
- număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 

30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor 
- localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană – salvamont; 
- amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber si plimbari (drumuri pietonale, locuri 

de promenada); 
- terenuri de joaca pentru copii; 
- numar minim de trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este 

cazul 
- realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei. 
- semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare, tiparite 

pe suport electronic sau web site. 
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Locuinţă tradiţională  - comuna  Bucium 
 

Aprecieri ale elaboratorului PUG  
Consideram de importanţă majoră pentru viitorul comunei, precum şi pentru 

transformarea unei părţi din comună şi atestarea staţiunii agro-turistică (şansa importantă 
de relansare economică şi socială), luarea tuturor masurilor de protecţie a mediului, de 
împădurire şi nu în ultimul rand de dezvoltare a sectorului economic responsabil cu 
creşterea animalelor. 

In paralel, avand in vedere bogatia resurselor minerale existente pe teritoriul 
comunei, se va urmari valorificarea acestora, in contextul unui previzionat si declarat 
interes pentru revirimentul intregii industrii extractive. 

 
Realizare  „Memoriu general”:              

Arh. Mirea Iulian 

Arh. Laura Baurda                             

Ing. Maria Vonica 
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Peisaj cultural tradiţional - munţii Apuseni, comuna  Bucium 

 
 

 

 
Locuinţă tradiţională  - comuna  Bucium 
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La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism al comunei Bucium au stat în principal: 

• Codul Civil. 
• Legea 350/2001 a amenajarii teritoriului si  urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, 2016 ;  
• Ordin MDRT nr. 13/N/1999 – Ghid privind metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General; 
• Ordin MPLAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism,   
indicative GM – 007 – 2000; 
• Ordin comun nr.214/RT/1999 al MAPPM şi nr. 16/NN/1999 al MLPAT Ghid metodologic privind 
elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de 
amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism, indicativ GM 008 – 2000; 
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată. 
• Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii constructiilor 
şi unele masuri pentru realizarea locuintelor şi completări, actualizată în 2016 prin OUG 41/2015); 
• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, actualizată în 2013; 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructi, modificată şi completată prin Legea 163/2016; 
• Legea nr. 107/1996 a apelor, actualizată; 
• Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată 2011;    
• Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; 
• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei; 
• Legea  nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului cultural naţional; 
• Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes 
naţional şi european ( Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2003);  
• Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
• Anexa la Ordinul nr. 2.314/ 2004 al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Listei monumentelor  
istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute; 
• Legea nr 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  V-a – 
Zone de risc natural; 
• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  IV-a 
– Reţeaua de localităţi; 
• Legea 5/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  III-a – Zone 
protejate; 
• Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – 
Apa; 
• Legea 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea   I-a – Căi de 
comunicaţie; 
• Legea 219/1998 privind regimul concesiunii; 
• HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 
• HGR 162 / 2002 privind depozitarea deseurilor;  
• HGR 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si 
statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului; 
• HGR 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 
• Legea 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 oct. 
2000.  
• OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei 
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• OUG 12/1998 privind transportul pe caile ferate române; 
• Ordinul MLPAT 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor; 
• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizarilor 
privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor 
tehnice pentru autorizarea constructiilor. 
• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţie; 
• HGR 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 
sanitară si hidrogeologica; 
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• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind incadrarea 
in categorii a drumurilor nationale;. 
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor; 
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea 
clasei tehnice a drumurilor publice;  
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 
lucrarilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale;.  
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 
si realizarea strazilor in localităţile urbane;.  
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 
şi realizarea străzilor în localităţle rurale; 
• Ordinul Ministerului de Interne 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere 
a incendiilor; 
• Ordinul Ministerului de Interne  3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă publicat in Monitorul Oficial 36/2011 din 14 
Ian. 2011; 
• Legea 481/2004, republicată în 2008, privind protecţia civilă; 
• HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/ şi/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare; 
• HGR 642/2005 privind criteriile de clasificare ale unităţiilor administrative teritoriale, instituţiilor publice 
şi operatorilor economici din puncte de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de ridc specifice; 

 • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 Norme generale de apărare împotriva 
incendiilor privind dimensionarea căilor de circulaţie pentru autospeciale de intervenţie; 

• Ordinul MLPAT 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HUG 577/1997 pentru 

aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea la 

reteaua de electrificare si la reţelele telefonice,  cum a fost modificat prin HUG 211/1999. 


