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1. INTRODUCERE 
 
 
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
• Proiectant general: 

SC EXPERIMENT PROIECT SRL – CLUJ-NAPOCA 
 

• Perioada elaborării:  
mai. 2006 – octombrie 2007 

 
 
1.2   OBIECTUL LUCRĂRII 
• Solicitări ale temei-program: 

- reactualizarea datelor; 
- introducerea în intravilan a PUZ-urilor, PUD-urilor aprobate ulterior PUG 

2000;  
- introducerea în intravilan a zonelor de dezvoltare preconizate, conform 

solicitărilor Consiliului Local şi consultării populaţiei; 
- reactualizare PUG şi RLU; 
 

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
Consiliul Local: 

Solicitări privind alocarea de terenuri suplimentare pentru: 
- Locuinţe şi funcţiuni complementare; 
- Instituţii / servicii publice; 
- Unităţi turistice / agrement / sport; 
- Unităţi agro-industriale / de depozitare; 
- Spaţii verzi, perdele de protecţie; 
- Căi de comunicaţie;  
- Echipare edilitară; 
- Gospodărie comunală; 
 

• Ediţii anterioare ale PUG: 
- PUG şi RLU municipiul Zalău, elaborat de Arhitel Intelsoft, Bucureşti, 1997 

– 1999, aprobat în anul 2000; 
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1.3   SURSE DOCUMENTARE 
 
• Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUG: 

 
DENUMIRE DOCUMENTAŢIE 

1. Plan Urbanistic de Detaliu – str.A. Baconski, 2003 
2. Plan Urbanistic de Detaliu – str.A. Baconski, 2003 
3. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2003  
4. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2003 
5. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2003 
6. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2004 
7. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2005 
8. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Baconski, 2005 
9. Plan Urbanistic de Detaliu – str. A. Mureşan, 2005 
10. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Bankert. 2004 
11. Plan Urbanistic de Detaliu – zona La Berindei, 2003 
12. Plan Urbanistic de Detaliu – zona La Berindei, 2004 
13. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Brădet, 2002  
14. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Brădet, 2002 
15. Plan Urbanistic de Detaliu – zona bazinelor de apă Brădet, 2002 
16. Plan Urbanistic de Detaliu – zona bazinelor de apă Brădet, 2002 
17. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Brădet, 2003 
18. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Brădet, 2003 
19. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Brădet, 2004 
20. Plan Urbanistic de Detaliu – parcela Sub Brădet, 2003 
21. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sub Brădet, 2004 
22. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Cascadei, 2003 
23. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Cpt. M. D. Constantin, 2005 
24. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Cetăţii, 2005 
25. Plan Urbanistic de Detaliu – str. C. D. Gherea, 2002 
26. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Dealului, 2003 
27. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Digului, 2003 
28. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Digului, 2004 
29. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Digului, 2005 
30. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Digului, 2005 
31. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Digului, 2006 
32. Plan Urbanistic de Detaliu – DJ 191, 1999 
33. Plan Urbanistic de Detaliu – DN 1F, 2003 
34. Plan Urbanistic de Detaliu – DN 1F, 2004 
35. Plan Urbanistic de Detaliu – D-va Nord, 2002 
36. Plan Urbanistic de Detaliu – D-va Nord, 2002 
37. Plan Urbanistic de Detaliu – D-va Nord, 2003 
38. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Fabricii, 2006 
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DENUMIRE DOCUMENTAŢIE 

39. Plan Urbanistic de Detaliu – str. G. Bacovia, 2006 
40. Plan Urbanistic de Detaliu – str.G. Coşbuc, 2003 
41. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Gh. Lazăr, 2003 
42. Plan Urbanistic de Detaliu – str Gh. Doja, 2004 
43. Plan Urbanistic de Detaliu – str.Gherea, 2003 
44. Plan Urbanistic de Detaliu – str.Gherea, 2003 
45. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2003 
46. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2004 
47. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2004 
48. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2004 
49. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2005 
50. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2005 
51. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2005 
52. Plan Urbanistic de Detaliu – str. S. Joszef, 2006 
53. Plan Urbanistic de Detaliu – str. L. Kossuth, 2006 
54. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2003 
55. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2003 
56. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2003 
57. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2004 
58. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2004 
59. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2004 
60. Plan Urbanistic de Detaliu – Bd-ul. M. Viteazul, 2005 
61. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Morii, 2002 
62. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Morii, 2003 
63. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Morii, 2004 
64. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Morii, 2004 
65. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Olarilor, 2003 
66. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Olarilor, 2003 
67. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2002 
68. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2003 
69. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2003 
70. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2003 
71. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2003 
72. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2004 
73. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2004 
74. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2004 
75. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pădurii, 2005 
76. Plan Urbanistic de Detaliu – parcela Pietriş, 2003 
77. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
78. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Sărmaş, 2003 
79. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Sărmaş, 2003 
80. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
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DENUMIRE DOCUMENTAŢIE 

81. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
82. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
83. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
84. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2003 
85. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Sărmaş, 2004 
86. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
87. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
88. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
89. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
90. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
91. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2004 
92. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Sărmaş, 2005 
93. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Stâna, 2002 
94. Plan Urbanistic de Detaliu – zona Stâna, 2003 
95. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Stâna, 2002 
96. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Stâna, 2003 
97. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Stâna, 2004 
98. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tipografiei, 2003 
99. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Vânătorilor, 2004 
100. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Veronica de Sălaj, 2002 
101. Plan Urbanistic de Detaliu – str. Veronica de Sălaj, 2003 
102. Plan Urbanistic de Detaliu – str. V. Voiculescu, 2002 
103. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2003 
104. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2003 
105. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2003 
106. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2003 
107. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău,2003 
108. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2004 
109. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău, 2004 
110. Plan Urbanistic de Detaliu – extravilan Zalău 
111. Plan Urbanistic de Detaliu – intravilan Zalău, 2004 
112. Plan Urbanistic de Detaliu – 2003 
113. Plan Urbanistic de Detaliu – 2004 
114. PUZ Berindei 
115. PUZ Dealul Morii 
116. PUZ Merilor 
117. PUZ Parc industrial “Şes Emailaţi”, 2006 
118. Plan Urbanistic de Detaliu – Crângului 
119. PUZ Parc industrial “Zalău Vest”, 2006 
120. PUZ Ferma pomicolă Meseşul, 2006 
121. PUZ Ansamblu de locuinţe str. Pârâului, 2006 
122. SF alimentare cu apă – Stâna, 2006 
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DENUMIRE DOCUMENTAŢIE 

123. Studiu de fezabilitate Şosea ocolitoare, 2003 
124. PUZ Parc industrial Nord 
125. PUZ  Extindere Parc industrial Nord 
126. PUZ Belvedere 
127. PUZ Ligget 
128. PUD Grădina Onului 
129. PUZ C. Coposu 
130. PUZ Mare Comp 
131. PUZ str. Cetinei 
132. PUZ str. M. Eminescu 
133. PUZ Zona Recea Bercz 
134. PUZ Rezervoare Brădet 
135. PUZ Meteo 
136. PUD Centru de afaceri 
137. PUD Staţie de distribuţie carburanţi 
138. PUZ str. Unirii, str. 22 Decembrie şi Valea Zalăului 
139. PUD str. Gh. Doja, parcela Sub Meseş 

 
• Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUG: 

- Reambulare topografică; 
- Zonare geotehnică; 
- Studiu socio-demografic; 
- Circulaţie;  
- Protecţia mediului; 
- Infrastructura majoră; 
- Evoluţia activităţilor economice; 
- Zone protejate; 
- Potenţial turistic; 
- Relaţii periurbane; 

 
• Date statistice furnizate de: 

- Primăria Municipiului Zalău; 
- Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj; 
- ONCPI Sălaj; 
- APM Sălaj; 
- Direcţia Apelor Someş – Tisa, Cluj; 
- Direcţia Jud. pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj; 
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj; 
- Oficiul Registrului Comerţului municipiul Zalău; 
- SDFEE Zalău; 
- Romtelecom; 
- Publiserv Zalău; 
- Uzina Electrică Zalău; 
- Consiliul Judeţean Sălaj – Planul de dezvoltare 2007-2013; 
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• Prezentarea bibliografiei generale 
- *** - Enciclopedia Română, Editura Minerva Cluj, 1930; 
- *** - România, Atlas istorico-geografic, Editura Academiei Române, 1996; 
- prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu, prof. univ. dr. Ioan Ianoş - Oraşele 

României – Mică enciclopedie, Casa editorială Odeon, 1998; 
- Dan Ghinea - Enciclopedia geografică a României, vol.III, Editura Enciclopedică 

Bucureşti, 1998; 
- Dan Ghinea - Enciclopedia geografică a României, Ediţia a III-a, Editura 

Enciclopedică Bucureşti, 2002; 
- Violette Rey, Octavian Groza, Ioan Ianoş, Maria Pătroescu, Atlasul României, 

Enciclopedia Rao, 2006; 
- Chendre-Roman, Gheorghe – Dicţionar etimologic al localităţilor din judeţul 

Sălaj, Editura Silvana, Editura Caiete Silvane, 2006; 
- cercet. şt. dr. Elena Musca - Urbanism zălăuan, Contract nr. 152 / 15. 02. 2008, 

încheiat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău; 
- cercet. şt. dr. Elena Musca - Clădirea Transilvania din Zalău, Contract nr. 152 / 

15. 02. 2008, încheiat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău; 
- dr. Alexandru V. Matei, dr. Ioan Bejinariu, dr. Dan Băcueţ Crişan, dr. Sanda 

Băcueţ Crişan - Descoperiri arheologice municipiul Zalău, Contract de evaluare 
teren: nr. 152 / 15. 02. 2008, încheiat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – 
Zalău; 

- *** - Cronica cercetărilor arheologice 1983-2006, CIMEC - Institutul de Memorie 
Culturală; 

- *** - Lista monumentelor istorice 2004, modificată şi completată în 2005, 
Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 

- Orto-foto-planuri, sursa ONCPI Sălaj 2007; 
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj, 

Delimitarea pe teren a zonelor de protecţie / protejate a monumentelor şi 
ansamblurilor de arhitectură, 2007; 
*** - Statutul municipiului Zalău, HCL 128 din 03.09.2001, anexa 2 

- Vezi baza legală din Regulamentul Local de Urbanism 
 

• Suportul topografic al PUG: 
- Hărţi, sc. 1: 5.000 şi 1: 50.000, sursa ONCPI Sălaj şi Primăria municipiului 

Zalău; 
Suportul topografic a fost reactualizat, conform situaţiei existente, în luna 
august – septembrie 2006. 

- Orto-foto-planuri, sursa ONCPI Sălaj 2007; 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ŞI PROPUNERI DE 

DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
 
2.1. EVOLUŢIE 
• Date generale 

COD SIRUTA: 139704 
Relieful: deal (2) 
Coordonate: latitudine 47°11′28″N, longitudine 23°3′26″E. 
Amplasarea: România, regiunea de dezvoltare NV, judeţul Sălaj 
Unitatea teritorială de planificare / judeţ: UTP1 – Zona Meseş 
Anul primei menţiuni documentare: 
- Zalău: 1220; 
- Ortelec1:1411; 
- Stâna: 1438; 
Populaţia totală stabilă (recensământ 2002): 62927 
Suprafaţa teritoriului administrativ: 90,09 kmp  
Caracterul funcţional al localităţii: industrial 
- industria metalurgică; 
- industria construcţiilor de maşini;  
- industria de prelucrare a lemnului; 
- industria prelucrării cauciucului;  
- industria alimentară; 
- industria textilă, etc. 

 

 

                                                           
1  De la 1 iunie 1945, satul Ortelec este cartier al municipiului Zalău. 
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Unitatea teritorială de planificare UTP1 – Zona Meseş  

Unitatea teritorială de planificare 1 (UTP 1) include teritoriile administrative ale 
Municipiului Zalău şi comunelor: Crişeni, Hereclean, Treznea, Românaşi, Agrij, 
Buciumi, Vîrşolţ, Dobrin, Meseşenii de Jos, Horoatu Crasnei, Cizer, Bănişor. Aceste 
unităţi administrative teritoriale au fost incluse în urma consultării Comitetului 
Judeţean de Planificare, precum şi a grupurilor de lucru. Populaţia totală a acestei 
entităţi este de 99.225 locuitori, cu o suprafaţă de 816,79 kmp, reprezentând o 
densitate demografică zonală de 121,48 loc./kmp 

Motivaţia delimitării unităţilor teritoriale de planificare se bazează pe existenţa 
unei infrastructuri tehnico-edilitare acceptabile, a unei industrii specializate şi 
diversificate aflată în prin proces de consolidare, a unei reţele comerciale şi de 
servicii competitive, precum şi a unei forţe de muncă calificată.  
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Portofoliu orientativ de proiecte pentru Zona Meseş:  

1 Managementul apei/apei uzate în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa – proiect 
regional: -Alimentare cu apă a Municipiului Zalău din sursa Gilău; -Reabilitare şi 
extindere reţele de canalizare menajeră şi pluvială a Municipiului Zalău;  

2 Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în 
comunele Bănişor, Cizer, Coşeiu, Crasna, Horoatu Crasnei, Şamşud, Treznea;  

3 Sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în 
comunele adiacente magistralei de apă potabilă: Crişeni, Hereclean, Dobrin, 
Meseşenii de Jos, Vîrşolţ;  

4 Modernizare Staţie de tratare apă potabilă din cadrul Sistemului de alimentare 
Vîrşolţ;  

5 Managementul integrat al deşeurilor – proiect judeţean;  
6 Centru logistic şi expoziţional Zalău;  
7 Parc Industrial Zalău;  
8 Incubator de afaceri Zalău;  
9 Centru Antreprenorial pentru Dezvoltarea IMM şi tineri fermieri– Crasna;  
10 Centru de formare profesională continuă pentru adulţi Zalău;  
11 Centru de Evaluare şi Consiliere Profesională, instruire şi stabilirea de 

parteneriate;  
12 Campus universitar la Zalău;  
13 Reabilitare campus şcolar la Zalău;  
14 Educaţie Egală (accesibilizarea instituţiilor de învăţământ pentru accesul 

persoanelor cu handicap – rampe, lift, bănci, mese în şcolile generale, licee şi 
universităţi);  

15 Dezvoltarea profesională continuă a resurselor umane care prestează servicii 
publice;  

16 Servicii de asistenţă socială şi medicală pentru persoanele vârstnice Zalău;  
17 Reabilitarea Centrului de Servicii Sociale Zalău;  
18 Centru de zi şi servicii alternative pentru persoane vârstnice Meseşenii de Jos;  
19 Îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Zalău prin măsuri de fluidizare a 

traficului;  
20 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de utilităţi şi utilităţi clinice la Spitalul 

Judeţean Zalău;  
21 Reorganizarea spitalului de boli cronice Crasna în Centru de Sănătate 

Multifuncţional;  
22 Reabilitarea infrastructurii şcolare în unităţile de învăţământ din Municipiul 

Zalău;  
23 Reabilitarea infrastructurii unităţilor de învăţământ din mediul rural;  
24 Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaz metan în zonele rurale;  
25 Stabilizarea anaerobă a dejecţiilor animaliere din localităţile rurale de pe valea 

R. Crasna;  
26 Reabilitare drum judeţean Ciucea (DJ 108A) – Crasna - Vârşolţ (DJ 108G);  
27 Drum de acces din DN 1F în DJ 191 C pentru devierea traficului din zona 

municipiului Zalău şi fluidizarea traficului în regiune;  
28 Lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (b.h. Zalău);  
29 Consolidare versant Ortelec şi refacere drum judeţean DJ 191 C;  
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30 Reabilitare infrastructură rutieră rurală (drumuri comunale, artere stradale) şi 
centre civice rurale;  

31 Modernizare drum acces Monumentul martirilor Treznea;  
32 Refacerea bazelor sportive şi a spaţiilor de agrement în cartierul Brădet-Stadion 

din Municipiul Zalău;  
33 Dezvoltarea turismului termal şi curativ în Meseşenii de Sus;  
34 Parc de agrement în zona turistică a Munţilor Meseş;  
35 Regenerarea centrului civic şi istoric al Municipiului Zalău;  
36 Zalău Nord – spaţiu de viaţă european (proiect de regenerare urbană);  
37 Reabilitarea centrului civic şi a infrastructurii în Comuna Crasna;  
38 Zone de agrement periurban (Lacurile Bodia, Vîrşolţ);  
39 Casele vinului: Zalău, Crasna;  
40 Circuitul castrelor romane şi a cetăţilor dacice (Porolissum, Buciumi);  
41 Reabilitarea bisericilor de lemn din zonă;  
42 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate în mediul rural;  
43 Reabilitare cămine culturale şi alte instituţii culturale;  
44 Realizarea în sistem GIS a bazei de date cu detalii; 

 
• Aşezarea geografică 

Municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, este situat pe axa Cluj - Satu Mare - 
Petea Vamă, în zona centrală a judeţului, în bazinul hidrografic al râului Zalău, la 
contactul depresiunii cu acelasi nume şi Culmea Meseşului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teritoriul aministrativ al municipiului include şi localitatea Stâna, aşezare situată 
la sud-est de Meseş, în bazinul hidrografic al Agrijului. 
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Municipiul este dominat la SE de Măgura Stânii (716 m), la E de Dealul 

Peringaral, la N de Dealul Ceacău (410 m), iar la SV de Dealul Labului (403 m). 
Altitudinea minimă este de 340 m, înregistrată în zona gării (în nordul oraşului). În 
Depresiunea Zalăului predomină un climat temperat submontan, cu precipitaţii 
bogate şi oscilaţii mai mici de temperatură decât în Podişul Transilvaniei.  

Pe calea ferată Zalăul se află la 159 km de Cluj-Napoca, la 81 km de Baia Mare 
şi la 124 km de Satu Mare. 

Pe şosea este situat la 86 km de Cluj-Napoca (DN 1 / E 81), la 108 km de Baia 
Mare (DN 1 H şi DN 1 C), la 119 km de Satu Mare (DN 1 F/ E 81 şi DN 19) şi la 117 
km de Oradea (DN 1 H, DN 1). 

Municipiul Zalău se învecinează în partea de V cu comuna Meseşenii de Jos, în 
partea de NV cu comuna Hereclean, în partea de N cu comuna Crişeni, în NE - E cu 
comuna Mirşid, în E cu comuna Creaca, în SE cu comuna Românaşi, iar în S cu 
comuna Agrij. 

 
• Unităţi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: 
- 1220, prima atestare documentară a satului Zalău (cu denumirea Villa Ziloc) 
- 1246-1542, Zalăul intră în administrarea episcopatului catolic de la Oradea (cu 

denumirea Curtis pontificalis <episcopalis> Ziloc) 
- 1473, capătă statutul de târg (Oppidum Zylah) în Comitatul Solnocul de Mijloc  
- 1542, Zalăul intră în componenţa principatului Transilvania 
- 1836, Zalăul obţine statutul de aşezare liberă prin achitarea completă a sumei 

de răscumpărare din posesia contelui Miklos Wesselenyi  
- 1848, anul unirii cu regatul maghiar – Zalăul atinge rangul de oraş liber regal  
- 1870, Zalăul obţine statutul de municipiu în regatul maghiar 
- 1876, după reorganizarea teritorial-administrativă a Transilvaniei2, în temeiul 

legii XXXIII, Zalăul face parte din Comitatul Sălaj (cu centrul de reşedinţă la 
Zalău, este format din: comitatul Solnocul de Mijloc, comitatul Crasna, plasa 
Unguraş din comitatul Dăbâca şi Zalău) 

- 1918-1925, s-a păstrat specificul organizărilor administrativ-teritoriale existente 
în provinciile istorice unite cu Vechiul Regat 

- 1925-1938, Pe baza Constituţiei din 1923 şi a legii de unificare administrativă 
din 14 iunie 1925, lege intrată în vigoare de la 1 ianuarie 1926, teritoriul ţării a 
fost împărţit în 71 de judeţe (Zalăul face parte din Judeţul Sălaj) 

- 1938-1940, Constituţia din 1938 care a introdus organizarea României după 
model fascist, a introdus ca nouă unitate administrativă ţinutul, care grupa mai 

                                                           
2  Anton Dörner - Administraţia Transilvaniei în perioada anilor 1867–1876, Institutul de Istorie 

„George Bariţ” din Cluj-Napoca 
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multe judeţe. În baza acestei constituţii, conform legii administrative din 14 
august 1938, au fost formate 10 ţinuturi, fiecare dintre ele fiind alcătuite din mai 
multe judeţe, independent de criteriul istoric: Argeş, Crişuri, Dunării, Jiu, Mării, 
Mureş, Nistru, Prut, Suceava, Timiş. Ţinuturile au luat în general denumiri de 
ape, pentru a trece pe plan secund apartenenţa istorică a teritoriilor lor (Zalăul 
face parte din judeţul Sălaj, Ţinutul Crişuri)  

- 1950, raionul Zalău face parte din Regiunea Cluj  
- 1968, oraşul Zalău devine reşedinţa judeţului Sălaj (Legea 2 /1968) 
- 1979, Zalăul devine municipiu, reşedinţa judeţului Sălaj (27 iulie 1979) 

 

 
Judeţele Regatului României, 1930 
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Judeţul Sălaj, 1930 

 
Ţinuturile României, 1939 
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• Denumiri succesive ale unităţii administrative (limba română, alte limbi): 
În Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, de Coriolan Suciu, găsim 

Zalăul sub următoarele atestări: 
Villa Ziloc – 1220 
Curtis pontificalis <episcopalis> Ziloc – 1246 
Zylah – 1282 
Ziloh – 1318 
Zilach – 1344 
Oppidum Zylah – 1475 
Ziloch – 1570 
Zila – 1601 
Zilahu, Zalahu, Waltenberg vel Zillemarkt – 1808 
Szilaj-Szilágy – 1839 
Szilju – 1850 
Zilah, Walthenberg, Zălau – 1854 
Zalău – 1900, 1930, 1966. 
Referitor la numele Zalăului s-au emis de-a lungul timpului diverse ipoteze: că 

ar însemna brâu, cingătoare (silaj), în limba vorbită de către avari, că ar însemna 
“patul cu ulmi” (Sil es Agz) în limba maghiară sau că de fapt, vechea denumire Zalău, 
nu a putut fi transcrisă în limba maghiară decât sub forma Zil şi Lak, asemănător cu 
denumirea germană a oraşului: Zillenmarkt – loc de târg. 

 
Satul Ortelec a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1411, sub 

numele de Varteleke. Alte atestări documentare au fost făcute în anii 1423 (villa 
olachalis Vartelek), 1437 (Warthelek), 1475 (Varthelek), 1543 (Wartelek), 1548 
(Wartheleke), 1733 (Ortelec), 1750 (Vartelek), 1850 (Vartyelek), 1854 (Vartelek).  
Numele localităţii provine de la cetatea care s-a aflat în zonă, şi înseamnă în limba 
maghiară „domeniul cetăţii”, de la cuvintele ungureşti „var” (cetate) şi „telek” (grădină, 
domeniu). 
 
• Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative ce face 

obiectul PUG 
Municipiul Zalău, este situat în apropierea graniţei fostului Imperiu Roman, mai 

precis la 8 km de Castrul Roman de la Porolissum - cea mai puternică fortificaţie cu 
rol de apărare din partea de nord-vest a Provinciei Dacia Romană. În epoca 
medievală reprezenta spaţiul de trecere dinspre centrul Europei înspre inima 
Transilvaniei, prin binecunoscutul "drum al sării".  

Descoperirile arheologice de pe teritoriul municipiului Zalău au pus în evidenţă 
dovezi ale existenţei în aceste locuri încă din neolitic, respectiv cu cca. 6500 de ani în 
urmă. Monedele dacice descoperite în perimetrele arheologice din zona centrală a 
municipiului, de pe Valea Miţii şi din vestul oraşului, la care se adaugă importante 
elemente aparţinătoare culturii romane, atestă continuitatea locuirii dacice în acest 
areal şi dezvoltarea unor relaţii de ordin economic cu oraşul Porolissum. 

După cucerirea Daciei de către Traian (106), graniţa Imperiului Roman trecea 
pe culmea Meseşului, la nord având triburile dacilor liberi, iar în zona de est, sud-est 
(Meseş) se află fortificaţiile romane de graniţă, turnuri, ziduri, şanţuri şi maluri de 
apărare. 
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Din punct de vedere istoric, prima consemnare scrisă cu privire la Zalău ca 
aşezare locuită se datorează lui Anonnymus, notarul regelui Bela al IV-lea al Ungariei 
în lucrarea acestuia "Gesta Hungarorum" (scrisă în a doua jumatate a secolului al 
XII-lea), în care se face de două ori referire la localitatea: "sic ascendentes usgue ad 
Zyloc pervenerunt", adică astfel urcând (dispre şes) au venit până la Zyloc" şi "Tuac 
Tuhutum" et suns filius Horca de Zyloc egressi, benerunt în partea Mezesinas", adică 
"atunci Tuhutum şi fiul său Horea plecând de la Zalău (Ziloc) au ajuns în părţile 
Meseşului", însă cum pătrunderea maghiarilor în părţile Meseşului s-a petrecut cu 
mult înainte de scrierea "Gestei Hungarorum" pe la începutul sec. X e.n. - iar la acea 
vreme exista deja aşezarea numită Zyloc, avem argumente să apreciem că Zalăul 
exista ca aşezare omenească în jurul anului 900. 

Cea dintâi atestare documentară cu dată certă a Zalăului este însa cea din anul 
1220, când în Registrul Scaunului de judecata de la Oradea este înregistrată 
învinuirea şi sentinţa dată pentru un furt săvârşit de un cetăţean din satul Zalău ("vila 
Ziloc"). 

După năvălirile tătare şi pustiirea oraşului din anul 1241, Zalăul intră din anul 
1246 în administrarea episcopatului catolic de la Oradea şi este menţinut sub 
această administraţie până în anul 1542, când intră în componenţa Principatului 
Transilvania. 

La 1 august 1473 Matei Corvin, regele Ungariei şi Boemiei, declara Zalăul 
pentru prima dată oraş-târg, "Oppidum Zilah"3, privilegiu care scotea oraşul de sub 
dominaţia comitatului acordând dreptul de comerţ liber cu toată ţara, oferindu-i 
independenţa economică într-o vreme când bunul plac al nobilului, dar şi al 
suveranului erau singurele criterii de împărţire a dreptăţii şi de conducere a statului. 

Interese politice şi economice au determinat trecerea oraşului când sub 
jurisdicţia regilor Ungariei, când a principilor Transilvaniei. 

Alte praguri importante în dezvoltarea localităţii se înregistrează în anul 1571, 
sub domnia principelui Ştefan Bathory, în anul 1600 sub domnia lui Mihai Viteazul. 
                                                           
3  "Din porunca domnului rege" 

Noi Matia, regele Ungariei, Boemiei, etc. dăm de ştire şi facem cunoscut, prin cuprinsul 
(scrisorii) de  faţă  tuturor  cărora  se  cuvine, că noi atât la smerita rugăminte stăvuitoare a 
credinciosului nostru cucernicul părinte în Hristos, domnul Gabriel, episcopul bisericii Albei 
Transilvane, prezentată de el maiestăţii noastre tocmai de aceea, cât şi pentru înlesnirea şi 
folosul târgului său numit Zalău, aşezat în comitatul Solnocul de Mijloc şi al locuitorilor acestuia, 
am hotărât să încuviinţăm cu milostivire şi să hărăzim prin puterea (scrisorii) de faţă şi am 
încuviinţat şi hărăzit să se ţină veşnic târguri libere sau târguri anuale de fiecare sărbătoare ... a 
lui Paul Eremitul şi a apostolilor Filip şi Iacob precum şi în zilele care premerg şi urmează 
aceste sărbători ... îndestulatoare în fiecare an cu toate acele libertăţi şi prerogative cu care ţin 
târgurile sau târgurile anuale oraşele noastre libere sau satele noastre, totuşi fără prejudiciul 
târgurilor sau târgurilor anuale libere ale altora. Drept aceea pe voi toţi negustorii şi târgoveţii 
precum orice călători, prin rândul (scrisorii) de faţă vă încredinţăm, vă înştiinţăm şi vă asigurăm 
că la mai sus-zisele târguri sau târguri anuale libere hotărâte şi care se ţin în sus-zisul Zalău în 
modul de mai sus, să veniţi şi să vă grăbiţi cu venitul cu toate mărfurile, lucrurile şi bunurile 
voastre în siguranţă, liber şi fără orice frică sau teamă în privinţa lucrărilor şi persoanei voastre, 
ajunşi acolo şi stând cu negustoria voastră, vă puteţi întoarce la locurile voastre sau altele unde 
doriţi, lucrurile şi persoanele voastre fiind totdeauna sub protecţia şi ocrotirea noastră, specială. 
Şi voim să se pună a vesti pe faţă şi deschis aceste lucruri prin târguri şi alte locuri obşteşti 
(scrisoarea) de faţă fiind citită să fie restituită celui care o înfiinţează. Dat în Buda în 
sărbătoarea fericitului apostol Petru în lanţuri, anul domnului omiepatrusuteşaptezecişitrei, al 
domniei noastre şasesprezece al încoronării zece". 
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La sfârşitul secolului al XVI-lea oraşul aparţinea Transilvaniei şi avea o 
conducere administrativă autonomă, alcătuită din 33 de senatori aleşi, dintre care 
unul era primar. Pe lângă aceştia, mai funcţionau un notar, un arhivar şi un casier. 

În anul 1601, după victoria lui Mihai Viteazul la Guruslău, oraşul era pe drumul 
emancipării economice, având o conducere proprie cu atribuţiuni administrative, 
juridice, fiscale şi militare, şi o autonomie care conferea libertăţi cetăţenilor săi pe tot 
cuprinsul ţării. 

O cronică din sec. al XVII-lea menţionează pentru prima dată ocupaţiile 
locuitorilor oraşului: curelari, olari, rotari, pantofari, măcelari, croitori, fierari, dulgheri, 
pălărieri şi, nu în ultimul rând, armurieri. 

După anexarea Transilvaniei de Imperiul Habsburgic, oraşul cunoaşte o 
decădere economică pe fundalul unei infuzii a produselor de provenienţă apuseană, 
în detrimentul celor autohtone. 

Locuitorii din Ortelec erau agricultori şi lucrau pământul boierilor unguri din 
Zalău: Doji, Cismodi, Feineş… În anul 1941 Ortelecul a fost înconjurat de hortişti, dar 
a scăpat datorită intervenţiilor bogătaşilor unguri, mai sus amintiţi, care au făcut ca 
Ortelecul să nu aibă aceiaşi soartă ca şi Tresnea.  

În august 1940, prin Dictatul de la Viena, o mare parte din Transilvania a fost 
desprinsă din graniţele statului român. Satul Stâna se afla şi el în această zonă.  

În octombrie 1944, în timpul luptelor pentru eliberarea nord-vestului Ardealului, 
prin satul Stâna au înaintat trupele Diviziei 18 Vânători de Munte (16 octombrie), 
dinspre Chichişa. Cele două coloane au fost întâmpinate cu foc puternic de artilerie şi 
arme automate, de către forţele germane ce încercau să menţină creasta munţilor 
Meseş. În acea zi au fost capturaţi 60 de prizonieri. 

Perioada istoriei moderne a consacrat Zalăul ca un oraş de provincie cu 
trăsături predominante rurale, istoria locală fiind practic nesemnificativă. 
 
• Populaţia municipiului Zalău din perspectivă istorică 
Anul 1583 1594 1609 1715 1720 1784 1850 1854 1857 
Nr. loc. 1440 1800 875 615 2583 2849 4290 6500 4480 
 
Anul 1880 1900 1910 1930 1941 1948 1956 1966 1977 
Nr. loc. 5961 7639 8062 8340 8546 11652 13378 15144 31923
 
Anul 1985 1992 1997 2002 
Nr. loc. 50676 68404 71542 62927

Sursa : Recensământul populaţiei 
 

Din punct de vedere numeric populaţia Zalăului cunoaşte în cea mai mare parte 
din existenţa aşezării o creştere lentă. 

Primele informaţii în acest sens provin din 1583, an în care aşezarea înregistra 
90 de porţi iobăgeşti, a câte 4 familii, ceea ce reprezintă, în cazul unei medii de 4 
persoane într-o familie, la o populaţie formată din 1440 de locuitori.  

În 1594 alături de 75 de porţi iobăgeşti, în Zalău se aflau 5 curţi nobiliare, 7 
preoţi şi 118 săraci, adică în jur de 1800 de locuitori.  

În 1609, populaţia scăzuse la aproximativ 875 de locuitori. Probabil că după 
acest moment populaţia se înscrie numeric într-o curbă ascendentă, deoarece este 
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cunoscut faptul că în 1715, după epidemia de ciumă din 1710, în timpul căreia 
decedaseră 600 de persoane, Zalăul număra 615 de locuitori, toţi de naţionalitate 
maghiară.  

Curba de evoluţie ascendentă a numărului de persoane înregistrate în Zalău se 
menţine şi după această dată – în 1720 populaţia era formată din 2583 de locuitori. 
Parte din aceştia erau membrii celor 50 de familii libere, restul formau cele 107 de 
familii de iobagi, alături de cei 13 jeleri. Toţi cei 287 capi de familie erau de 
naţionalitate maghiară.  

Epidemia de ciumă din 1742, din cauza căreia decedează 1200 de persoane, 
reprezintă un nou moment de scădere numerică a populaţiei, rapid depăşit însă, 
cunoscut fiind că în 1777 recensământul înregistrează 520 de familii de iobagi, 84 de 
văduve de iobagi, 110 oameni liberi, 26 de văduve de oameni liberi, 21 de ţigani şi 38 
de migratori.  

Recensământul iosefin din 1784 oferă informaţii şi despre structura de vârstă a 
populaţiei din Zalău. În grupa de vârstă 0 - 12 ani erau înregistrate 360 de persoane, 
în cea situată între 13 şi 17 ani 175. Din toate acestea 1901 erau de sex masculin, 
din care numai 5 nobili şi 408 funcţionari. Zalăul număra deci în total 2849 de 
locuitori, ceea ce reprezintă practic dublarea numărului corespunzător momentului 
din care au parvenit primele informaţii în acest sens. 

De altfel, pe parcursul secolului 19 numărul populaţiei cunoaşte o creştere 
accelerată, depăşind momentele de regres cauzate de foametea din 1816-1817 sau 
de epidemia de ciumă (sau de holeră?) din 1873.  

Dacă în 1854 erau înregistraţi 6500 de locuitori (1000 catolici, 100 greco-
catolici, 50 iudei, restul reformaţi), o cifră asemănătoare este consemnată şi pentru 
anul 1890, an în care se înregistrează şi informaţii privind structura etnică: 5992 de 
locuitori erau unguri, 35 germani, 17 slovaci, 329 români şi 101 erau de alte 
naţionalităţi.  

În 1900 populaţia creşte la 7639 de locuitori, raportul dintre diferitele etnii 
menţinându-se asemănător celui menţionat anterior.  

Zece ani mai târziu Zalăul avea deja 8062 de locuitori, din care 4423 pasivi, 
1590 de agricultori, 4 mineri, 2138 de lucrători în industrie, 446 de lucrători în comerţ, 
276 de lucrători în transporturi, 315 funcţionari, 217 militari, 265 de zilieri, 495 de 
servitori şi 596 de persoane cu alte ocupaţii. Majoritatea – 7477 – erau de 
naţionalitate maghiară, 529 erau români, 23 slovaci, 19 germani şi 14 de alte 
naţionalităţi. 4012 de persoane erau de sex masculin, 4041 de sex feminin.  

Din 1910 până după al doilea război mondial populaţia Zalăului va oscila în jurul 
cifrei de 10000 de locuitori. Structura de activităţi a persoanelor care formau această 
populaţie se menţine asemănătoare celei înregistrate în 1910.  

În Zalăul anului 1930 erau 1348 de agricultori, 11 mineri, 1349 de lucrători în 
industrie, 532 de lucrători în comerţ, 368 de lucrători în transporturi, 1342 de 
funcţionari, 84 de lucrători în domeniul bancar, 1886 de persoane erau angrenate în 
diferite alte activităţi, iar 160 de persoane nu declaraseră ocupaţia. 

Dezvoltarea urbană a localităţii Zalău este consecinţa schimbărilor sociale 
înregistarte în societatea românească după cel de-al doilea război mondial. Decisiv 
pentru creşterea volumului populaţiei din oraşul Zalău a fost programul de 
industrializare socialistă. Structura, configuraţia şi morfologia actuală a municipiului 
Zalău se datorează politicilor de dezvoltare de tip socialist. Industrializarea a avut 
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drept consecinţă şi mari transformări urbanistice acompaniate de masive schimbări în 
volumul, compoziţia şi evoluţia populaţiei. Datele statistice ne arată (vezi Tabel - 
Populaţia municipiului Zalău din perspectivă istorică) că localitatea Zalău şi-a dublat 
populaţia pe care o avea la 1850 de abia în timpul celui de-al doilea război mondial 
(1941). Datele statistice ne arată un ritm de dezvoltare lent în această perioadă de 
90 de ani. Ceea ce însemană că industrializarea de tip capitalist din România acelor 
ani nu a afectat fundamental funcţionarea localităţii.  

În condiţiile societăţii socialiste, ritmul de dezvoltare al localităţii Zalău se 
accelerează. Până pe la mijlocul anilor 1960, volumul populaţiei se dublează din nou. 
Din anii 60 şi până în anul 1989 populaţia municipiului se dublează de la un deceniu 
la altul. Recensământul din 1992, cel care surprinde de fapt structurile populaţiei de 
la sfârşitul perioadei socialiste, a înregistrat o populaţie de 68404 locuitori. Este 
evident că dezvoltarea municipiului Zalău a fost determinată decisiv de politicile de 
industrializare tipice pentru cel de-al doilea val al industrializării de tip socialist din 
anii 1970. Altfel spus: dezvoltarea municipiului Zalău în ultimele patru decenii se 
datorează unui complex de factori exogeni, externi comunităţii şi nu factorilor 
endogeni, resurselor proprii ale comunităţii.  

 
• Populaţia satului Stâna din perspectivă istorică 
Anul 1784 1850 1890 1930 1941 1966 1977 1992 2002 
Nr. loc. 354 498 681 939 947 764 688 427 380 

Sursa : Recensământul populaţiei 
 
În anul 1784, satul Stâna, avea 56 de case şi o populaţie de 354 locuitori (172 

femei şi 182 bărbaţi), conform primului recensământ organizat de împăratul 
habsburgic Iosif al II-lea. La recensământul din 2002, satul avea 380 locuitori (378 
români şi 2 maghiari).  

Se observă scăderea accentuată a populaţiei după 1945 (anii socialismului sunt 
caracterizaţi prin fenomenul de migrare la oraş, în condiţiile dezvoltării industriale a 
Zalăului). Migrarea nu s-a stopat nici după 1989, datorită lipsei bazei socio-
economice din sat. 

 
• Populaţia satului Ortelec din perspectivă istorică 
- 1733, Ortelecul apare ca parohie ortodoxă cu 30 de familii 
- 1750, erau 170 suflete  
- 1784, erau 128 case, 131 familii şi doi preoţi  
- 1843, erau 367 suflete  
- 1890, erau 958 suflete, din care români 906, unguri reformaţi 38 (fără biserică), 

evrei 11, romano-catolici 3, numărul caselor erau 206. 
- 1945, Ortelec nu mai este inclus separat în recensăminte, populaţia sa fiind 

inclusă în populaţia totală a municipiului Zalău 
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• Populaţia Zalăului pe etnii 

Naţionalitatea 1890 1910 1930 1992 2002 
Români 329 529 2115 53973 50902
Maghiari 5992 7477 5614 13636 11016

Evrei - - 411 - -
Germani 35 19 50 87 46
Slovaci 17 23 - - -
Romi - - 86 629 858
Alte 

naţionalităţi 
101 14 - - -

 
• Structura confesională a populaţiei din Zalău 

Religia 1930 2002 
Ortodoxă 502 46121
Romano-catolică 956 1085
Greco-catolică 1583 1938
Reformată 4731 9591
Baptistă - 1268
Penticostală - 2075
Alte religii: - 670

Evanghelică de conf. augustană - 3
Evanghelică lutherană - 4
Unitariană - 26
Creştină de rit vechi - 5
Adventistă de ziua a şaptea - 52
Creştină după Evanghelie - 56
Evanghelică - 2
Musulmană - 7
Mozaică 429 2
Alte religii - 513

Fără religie - 115
Atei - 36
Nedeclarată 63 28

 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 23

• Principalele ocupaţii ale locuitorilor aşezării Zalău 
Principalele activităţi economice desfăşurate în Zalău au fost până în a doua 

jumătate a secolului 20 agricultura, pomicultura şi viticultura (favorizate de condiţiile 
climatice şi de structura solului) şi meşteşugurile. Alături de acestea pot fi menţionate 
creşterea vitelor şi activităţile legate de silvicultură.  

Activitatea comercială se leagă evident de prezenţa tuturor acestor ocupaţii ale 
populaţiei. În 1370 Zalăului i se acordă dreptul de a organiza un târg anual, în 1473 
două târguri anuale, iar documentele atestă că înafara produselor agricole şi 
meşteşugăreşti comercializate cu prilejul acestor târguri, parte din producţia 
locuitorilor din Zalău era exportată. Dintre acestea o pondere importantă o deţineau 
pe de o parte fructele şi vinul, iar pe de altă parte produsele olarilor, pielarilor, 
gubarilor şi cojocarilor. 

Meşteşugurile s-au dezvoltat de timpuriu, favorizate de poziţia Zalăului în 
reţeaua de localităţi, dovada numeroaselor bresle în care s-au organizat diferiţii 
meşteşugari: olarii, croitorii, cojocarii, cizmarii (împreună cu curelarii şi pantofarii), 
tăbăcarii, dirstarii, măcelarii, rotarii, brutarii, lăcătuşii, pălărierii, zugravii (împreună cu 
zidarii, pieptănarii şi năsturarii). Aceştia din urmă sunt atestaţi ca breaslă abia în 
sec.19, pentru ca în 1900 în activităţi de construcţie să fie înregistraţi 19 cărămidari, 
41 de zidari, 30 de dulgheri, 57 de tâmplari şi alte 41 de persoane. De altfel abia în 
1923 este consemnată în Zalău prezenţa unui (singur) arhitect, an în care erau 
înregistraţi 7 ingineri şi 8 antreprenori. 
 
• Distrugeri ale construcţiilor (incendii, cutremure, inundaţii, asedii ş.a.) 
- 1241, năvălirile tătare şi pustiirea oraşului  
- 1700, str. Corneliu Coposu (fosta str.Republicii) a fost în întregime afectată de 

un incendiu  
- 1703, este consemnată distrugerea oraşului de către trupele austriece, ocazie   

cu care s-a produs şi un incendiu puternic 
- 1710, epidemia de ciumă, în timpul căreia au decedat 600 de persoane 
- 1742, epidemia de ciumă, în timpul căreia au decedat 1200 de persoane 
- 1816-1817, foametea 
- 1821, str. 22 Decembrie 1989 a fost afectată de un incendiu puternic 
- 1832, str. 22 Decembrie 1989 a fost afectată de un incendiu puternic 
- 1873, epidemia de ciumă (sau de holeră?)  

 
• Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat 

Probabil în forma sa iniţială aşezarea era formată din următoarele străzi grupate 
în jurul pieţii primăriei:  
- str. 22 Decembrie 1989 (fosta str. Crasna),  
- str. Corneliu Coposu (fosta str. Tykol, fosta str. Kiraly, fosta str. I.V. Stalin, str. 

Republicii),  
- str. Mihai Viteazu (fosta str. Alszag, fosta str. Ghe. Doja),  
- Str. Gheorghe Doja (fosta str. Nagy Szekely, fosta str. Ilie Pintilie, fosta str. 

Clujului).  
În timp ce Piaţa cu Primăria şi str. 22 Decembrie 1989 este atestată la sfârşitul 

sec. al 16-lea, str. Corneliu Coposu (fosta str. Republicii) este prezentă în documente 
din anul 1642, str. Mihai Viteazu din 1684, iar str. Ghe. Doja abia în 1848. 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 24

În 1831 fiecare din cele 4 străzi principale (cele menţionate anterior) se 
extindea pe aproximativ 400 m lungime. 

Din 29 aprilie 1894 datează un "Program de construire" a părţii centrale a 
oraşului, un program de extindere a părţii centrale spre actuala stradă Comeliu 
Coposu. 

În 1926 în Zalău existau 6 străzi principale (str. 22 Decembrie 1989, str. 
Corneliu Coposu, str. Mihai Viteazu, str. Gh. Doja – cele 4 străzi iniţiale ale aşezării, 
la care se adaugă str. Tudor Vladimirescu, str. Cazărmii sau str. Simion Bărnuţiu şi 
str. Pieţii, ultima fiind atestată din sec.17, dar atingând statutul de stradă principală 
abia în această perioadă) şi alte 24 de străzi secundare.  

În 1934 în Zalău se înregistrau 16744 m de străzi pavate şi 33488 m de 
trotuare. 
 
• Cartiere istorice şi părţi istorice din localităţi 

Singura localitate componentă Stâna este situată la o distanţă de aproximativ 
13 km SE de Municipiu, pe lângă ea mai existând două cartiere cu specific 
predominant rural: Ortelec (poziţie NE, la o distanţă de 2 km de Zalău) şi Valea Miţii 
(poziţie NV, la o distanţă de 3 km de Zalău). 

De la 1 iunie 1945 satul Ortelec este cartier al municipiului Zalău 
 
• Evoluţia după 1990 

Locul municipiului Zalău în ierarhia urbană pe ţară, după numărul de locuitori 
Anul Nr. locuitori Locul în ierarhia urbană pe tară 
1912 8062 67
1930 8340 83
1948 11652 60
1956 13378 77
1966 15144 95
1978 35374 51
1985 54676 43
1992 68322 40
1997 71542 40
2001 71148 40

Sursa: Studiu de fundamentare Economie, 1997, pag. 36 
 
 

Localitatea Suprafaţa 
intravilan  

PUG 2000 
(ha) 

Extinderi prin 
PUZ-uri  

2000-2008 
(ha) 

Extinderi prin 
PUG  

2006-2007 
(ha) 

Suprafaţa 
intravilan PUG

2006-2007 
(ha) 

Municipiul 
Zalău+Stâna 

1787,69 380,72 470,84 2639,25

Nr. trupuri 19  9
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2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
• Cadru natural 

Teritoriul administrativ al municipiului Zalău este situat la contactul a trei mari 
unităţi geografice: Podişul Someşan, Munţii Apuseni şi Dealurile de Vest, respectiv 
subunităţile acestora – Depresiunea Almaş-Agrij, Culmea Meseşului şi Dealurile 
Sălajului.  

Topografic vatra oraşului se află într-un spaţiu depresionar format prin eroziune 
la poalele Meseşului, care domină oraşul la sud. Culmea sa cristalină este 
fragmentată de văi într-o serie de măguri, denumite local „osoaie”, separate prin 
înşeuări relativ accentuate. Altitudinea generală a culmii în limitele administrative ale 
oraşului este cuprinsă între 500 - 700 m (Măgura Stânii – 717 m). Oscilaţiile pe 
verticală ale culmii şi acţiunea îndelungată a factorilor denudaţionali au determinat pe 
lângă antecedenţa unor văi şi o succesiune a suprafeţelor de nivelare, ale ciclului 
miocen (700 - 750 m) şi ale celui pliocen (600-650 m).  

Contactul dintre culmea cristalină a Meseşului şi dealurile neogene se face prin 
denivelări accentuate (de până la 200 m), ascunse parţial de trene de glacis cu 
caracter piemontan. Procesul de desprindere a glacisului piemontan de rama 
montană, efectuat prin intermediul afluenţilor subsecvenţi ai Almaşului şi Zalăului, cu 
caracter torenţial, a dus la schiţarea unor depresiuni de obârşie în cadrul cărora s-au 
instalat vetrele municipiului Zalău şi a localităţii Stâna. 

Depresiunea Zalău este redusă ca extensiune, având forma unui golf alungit pe 
direcţia sud-nord, pe cursul superior al văii omonime. Altitudinile sale sunt cuprinse 
între 250 - 450 m. Subasmentul este alcătuit dintr-o succesiune de roci permeabile şi 
impermeabile, cu o poziţie concavă a stratelor. Această structură a oferit condiţii 
favorabile formării orizonturilor acvifere arteziene, importante în alimentarea cu apă a 
oraşului. 

În ansamblu, locul de amplasare a vetrei municipiului îl formează terasa de 
luncă, relativ îngustă a văii Zalău, precum şi versanţii ce delimitează această terasă. 
Lăţimea terasei creşte de la câţiva zeci de metri pe strada Crasnei la circa 200 m în 
Piaţa Libertăţii, atingând lăţimea maximă de 600 m la confluenţa cu Valea 
Ortelecului. Spre aval de această confluenţă, lăţimea terasei se menţine la 
aproximativ 400 m. În general terasa este asimetrică, dezvoltată predominant pe 
partea dreaptă a văii. 

La contact cu versanţii lunca este parazitată cu glacisuri şi alte depuneri de 
versant, având drept consecinţă supraînălţarea terasei în aceste zone; sub aspect 
geotehnic terasa de luncă oferă condiţiile cele mai favorabile pentru construcţii. 

Versanţii, ca elemente dominante ale peisajului, se caracterizează prin 
fragmentarea mare de către reţeaua hidrografică incipientă şi caracterul torenţial ce-l 
formează bazinul de recepţie al Văii Zalăului. Apoi sunt valorile mari de declivitate ale 
pantelor chiar şi spre baza versanţilor. 

Procesele de versant sunt reprezentate printr-o gamă variată, frecvenţa şi 
intensitatea cea mai mare o au eroziunea torenţială, alunecările de teren, surpările şi 
prăbuşirile de maluri. Ele sunt predispuse, în primul rând de structura geologică, de 
valoarea medie a pantelor şi de modul de utilizare a terenurilor.  
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• Relieful 

Teritoriul administrativ posedă un relief variat, dominat de Culmea Meseşului, 
modelat în principal de reţeaua hidrografică. Dacă în perimetrul Depresiunii Zalăului 
structura litologică s-a impus slab, doar în aspectul general al peisajului şi nu în 
forme specifice, nu acelaşi lucru se poate spune despre partea sudică, unde 
structura litologică primează în alcătuirea formelor de relief. 

Municipiul Zalău este situat în cea mai mare parte în albia majoră a văii 
Zalăului, lunca şi terasa inferioară a acestuia care, însumat iau foma unei cuve 
depresionare, flancate dinspre sud de abruptul Meseşului cu o denivelare de cca 
200-300 m, precum şi pe terasa superioară din dreapta văii Ortelec. 

Inşeuările joase dinte bazinul Zalăului şi Ortelecului, Zalăului şi Miţei denotă 
importante modificări în desenul reţelei hidrografice prin captări succesive.  

Expoziţia versanţilor predominantă este nord-est – sud-vest pe direcţia de 
curgere a văii Zalăului, est şi vest pe afluenţii secundari şi spre obârşii. 

În partea sudică se dezvoltă o serie de bazinete erozionale întreţinute de văi 
torenţiale cu o energie considerabilă 150-250 m: Sărmaşului, Meseşului, Banchert, 
Râpoasă, Morii. Versanţii de pe stânga din zona centrală sunt divizaţi în semicercuri 
de microdepresiuni de deraziune ale vechilor alunecări de teren de tip hârtoape. 
Versantul drept în zona carierei este afectat de alunecări wurmiene de tip glimee, 
reactivate în prezent de activităţile de excavare.  

Relieful actual este în mare parte rezultatul mişcărilor de basculare a grabenului 
Meseşului.  

Din punct de vedere al tipologiei reliefului se pun în evidenţă trei forme majore 
de relief: 
- relieful fluviatil  
- relieful de dealuri 
- relieful structural masiv de pe cristalin.  

Geologia regiunii conjugată cu morfologia terenului impune versanţilor mişcări 
superficiale pe suprafeţe extinse, iar în partea de nord cu o uşoară subsidenţă apar 
fenomene de agradare a luncii Zalăului şi apariţia fenomenelor de băltire. 
 
• Structura geologică şi tectonica zonei 

Teritoriul administrativ al municipiului Zalău se desfăşoară peste trei mari zone 
geologico-tectonice: Molasa mio-pliocenă (Depresiunea Zalăului), Formaţiunea 
epicontinentală paleogenă (Depresiunea Almaşului) şi Autohtonul de Bihor (Culmea 
Meseşului).  

Vatra municipiului este situată predominant peste formaţiunile sedimentare 
malvensiene, alcătuite din straturi succesive de marne, argile, nisipuri şi material rulat 
(pietrişuri) ale lacului pannonian, slab înclinate spre direcţia nord-vestică, luînd forma 
unei cuvete sinclinale spre zona centrală a municipiului. La contactul cu rama 
montană aflorează formaţiuni badeniane (pietrişuri, conglomerate, gresii) ce se 
comportă ca şi areal de infiltrare pentru apele subterane ce sunt folosite în zona 
centrală a oraşului prin foraje de adâncime. Prezenţa gipsului şi a materialului rulat 
micaşistor şi cuarţitic duc la o mineralizare ridicată a acestor surse de apă şi la o 
oarecare radioactivitate.   
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Depozitele cuaternare aluviale holocene acoperă luncile principalelor cursuri de 
apă, unde au o grosime de până la 5 m fiind alcătuite din pietrişuri în masă de 
nisipuri şi luturi nisipoase, cu lentile de luturi prăfoase (mâluri fine) colmatate destul 
de accentuat cu depuneri coluviale. Terenul are o portanţă bună dar, datorită 
proceselor vertice şi a celor de tasare-sufoziune sunt necesare argumentări 
geotehnice punctuale pentru amplasarea noilor construcţii, dar mai ales izolarea şi 
monitorizarea permanentă a infrastructurilor subterane (aducţiuni de apă şi reţeaua 
de canalizare) pentru a se preveni spălarea particulelor fine din substrat şi, implicit, 
prevenirea prăbuşirilor în golurile ce pot apărea în timp. Tot din această perioadă 
sunt şleifurile de grohotiş, ce marchează contactul dintre rama montană şi ariile 
depresionare. Depozitele fluviatile de vârstă mai veche, în mare parte transformate 
printr-o eluviere puternică acoperă podurile teraselor inferioare. Terasele superioare 
şi podurile suprafeţelor piemontane poartă urmele unor depozite slab rulate provenite 
de pe versanţii Meseşului. Depozitele deluviale acoperă în principal baza versanţilor 
unde pot avea grosimi apreciabile (de până la 7 m). 

Culmea Meseşului, sub formă de graben, delimitată de ariile depresionare 
printr-o serie de fracturi profunde este alcătuită din formaţiuni aparţinînd Seriei de 
Mezeş (Autohtonul de Bihor), de vârstă paleozoică inferioară – precambriană 
superioar: Complexul terigen superior – şisturi clorito-muscovitice, metatufuti şi 
metatufite bazice; Complexul terigen inferior – şisturi cristaline sericitoase şi 
grafitoase, cuarţite negre străpunse pe alocuri de magmatite neogene (diorite).  

Zona estică şi nordică de contact cu rama montană este alcătuită din sedimente 
epicontinentale de vârstă începând cu luteţianul (Stratele cu Nummulitus perforatus – 
marne, marnocalcare şi gresii), priabonianul (Gresia de Racoţi, Stratele de Turbuţa – 
gresii, gipsuri şi dolomite, Calcarele de Cluj – zona Stâna, Marnele de Brebi – idem, 
Stratele de Hida – calcare, marne) şi terminând cu oligocenul (Stratele de Mera – 
marne, nisipuri, gresii calcaroase, calcare, Stratele de Moigrad – argile roşii şi 
nisipuri). 

 
• Resursele subsolului 

Teritoriul administrativ al municipiului Zalău este relativ sărac în resurse ale 
subsolului. La scară industrială se exploatează doar marnele şi argilele (de către SC 
CEMACOM SA). Activităţile de excavare din cadrul carierei afectând grav stabilitatea 
teritoriului din zonă şi afectând o serie de construcţii şi infrastructuri, se pune 
problema întreruperii activităţilor economice din acest perimetru şi efectuarea unor 
lucrări de stabilizare a terenurilor. 

Gipsurile din partea de NE a teritoriului, deşi în strate ce permit o exploatare 
economică, nu au fost valorificate până în prezent. 

Din punct de vedere tectonic, teritoriul administrativ este stabil. Seismic teritoriul 
se încadrează, conform normativului P 100/92 în zona F. Precedarea undei seismice 
de către condiţii nefavorabile – ploi abundente care să supraîncarce terenurile cu 
umiditate, poate duce la declanşarea unor curgeri masive de noroi, mai ales în 
perimetrele Iertaş, Sub Brădet, Dl. Iuhos, capăt str. Morii s.a.  
 
• Hidrografia 

Din punct de vedere hidrografic municipiul Zalău este drenat de râul Zalău şi 
afluentul acestuia Valea Miţei.  
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Râul Zalău, afluent de dreapta al Crasnei îşi dezvoltă bazinul şi cursul superior 
pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, având izvoarele pe flancul vestic al 
Meseşului.  

Alimentarea în cea mai mare parte are un caracter pluvio-nival, pe perioada de 
vară-toamnă, un rol important în asigurarea debitului de scurgere jucându-l şi 
alimentarea subterană.  

Regimul scurgerii este unul de tip Carpatic Transilvănean (CT) cu debite mari 
timpurii de primăvară care durează 1-2 luni (martie-aprilie). Această perioadă este 
urmată de viiturile de la începutul verii. Începând din luna iulie şi până în septembrie 
se instalează seceta hidrologică care se sfârşeşte cu viiturile de toamnă ce au o 
frecvenţă de 30-40 %. Iarna se pot produce viiturile nivopluviale pe fondul invaziei 
unor mase de aer cald, de origine Mediteraneană şi au o frecvenţă de 10-20 %. 
Datorită însă gradului ridicat de împădurire a bazinului superior al Văii Zalăului 
producerea unor debite de inundaţie este mult atenuată. Debitul mediu multianual al 
Zalăului la ieşirea din municipiu este de cca. 0,5-0,6 m3/s. 

 
Suprafaţa şi lungimea cursurilor de apă pe raza municipiului Zalău 

Denumire curs de apă Curs de apă Lungimea 
(km) 

Suprafaţa 
(kmp) 

Cursuri de apă codificate 
Valea Zalău Afluent de dreapta a r. Crasna 17,0 38,0
Pârâul Miţei Afluent de stânga a v. Zalău 9,0 15,0
Valea Ratişori Afluent de dreapta a p. Miţei 2,0 3,0
Valea Panic Afluent de stânga a v. Zalău 8,0 20,0
Valea Ortelec Afluent de stânga a v. Agrij 4,0 5,0
Valea Rodina Afluent de dreapta a v. Ortelec 5,0 8,0
Valea Chichişa (Stâna) Afluent de stânga a v. Agrij 4,0 5,0

Cursuri de apă necodificate 
Valea Morii Afluent de dreapta a v. Zalău 2,8 3,5
Valea Râpoasă Afluent de dreapta a v. Zalău 3,0 4,0
Pârâul Banchert Afluent de dreapta a v. Zalău 3,5 5,0
Valea Meseş Afluent de dreapta a v. Zalău 4,0 4,5
Pârâul Pietriş Afluent de stânga a v. Zalău 1,8 1,2
Valea Sărmaş Afluent de dreapta a v. Zalău 4,5 3,2

Total 68,6 115,4
Sursa: Direcţia Apelor “Someş – Tisa” Cluj 

 
Apele freatice din zona municipiului Zalău sunt rezultanta unei structuri 

geologice complexe, ca urmare în cadrul perimetrului analizat punându-se în 
evidenţă atât ape freatice cât şi cele de adâncime. 

Alternanţa de roci permeabile (nisipuri, pietrişuri) cu roci impermeabile (argilă, 
marne) şi tectonica în anticlinale şi sinclinale au oferit posibilitatea formării 
orizonturilor acvifere arteziene (I. Mac, Gr. Nuna, 1964, p. 170). Pe versantul nord-
vestic al Munţilor Meseş la contactul glacisului cu cristalinul montan, format din 
intercalaţii de nisip şi pietrişuri (aliniamentul constituie vechiul ţărm marin din 
Pannonian) se dezvoltă în prezent suprafaţa de alimentare cu apă a stratelor captive. 
Domeniul de alimentare se extinde între altitudinile de 350 m şi 650 m (I. Mac, Gr. 
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Nuna, 1964, p. 170). Infiltrarea apei pluviale în stratul acvifer captiv este favorizat şi 
de vegetaţia naturală perezentă în zonă, aceasta fiind împădurită în proporţie de 40-
50 % restul suprafeţei fiind ocupată de pajişti naturale. În ultima perioadă de timp 
datorită extinderii intravilanului municipiului Zalău şi pe direcţie estică există riscul ca 
zona de alimentare a straturilor acvifere să fie degradată sau chiar distrusă. 
Orizonturile de apă sunt înmagazinate între strate de gresie, argile şi marne, ultimele 
constituind formaţiunea impermeabilă. Formaţiunea de stocare fiind reprezentată de 
nisip. Grosimea orizonturilor acvifere variază între 5-10 m (I. Mac, Gr. Nuna, 1964, p. 
170). În urma analizei a 5 foraje în perimetrul municipiului Zalău s-au putut stabili 
condiţiile hidrogeologice şi evidenţia următoarele orizonturi acvifere (I. Mac, Gr. 
Nuna, 1964, p. 170): 
- orizontul de 6-10 m, influenţat puternic de condiţiile externe; 
- orizontul de 40-60 m, dezvoltat în partea centrală a intravilanului municipiului 

Zalău, cu un debit foarte variabil; 
- orizontul de 100-120 m , cu un debit de 10 l/min. şi  cu un nivel piezometric mic; 
- orizontul de 140-157 m, cu un debit de 440 l/min.; 
- orizontul de 181-190 m, cu un debit de 660 l/min.; 
- orizontul de 240-250 m, cu un debit de 120 l/min.; 
- orizontul complex de 300-312 m, 312-318 m şi 320 m, cu un debit de 720 l/min. 

(o alternanţă de strate geologice cu orizonturi de apă într-o succesiune strânsă 
şi care se pot exploata sincron). 
Presiunea apei arteziene care dă înălţimea nivelului piezometric natural peste 

nivelul solului şi care este de 0,90 m în piaţa centrală a municipiului respectiv 17,30 
m la puţul de la Crişeni se explică prin structura tectonică şi prin uşoarele manifestaţii 
de gaz metan, care ridică nivelul apei prin micşorarea densităţii (I. Mac, Gr. Nuna, 
1964, p. 173).  

Caracteristicile fizico-chimice ale apei arteziene o plasează în categoria celor 
bicarbonatate, grupa calciului şi îndeplineşte condiţiile de potabilitate din punct de 
vedre fizico-chimic şi organoleptic. 
 
• Clima 

Clima municipiului Zalău este influenţată de factorii climatogenetici (poziţia 
geografică, radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei, relieful, solul, vegetaţia, 
suprafeţele acvatice) la care se adaugă activităţile antropice. 

 
Factorii climatogenetici 
a) Radiaţia solară este considerată factorul climatogenetic primordial, deoarece 

energia radiativă solară se află la originea majorităţii fenomenelor fizice din atmosferă 
în general şi a celor meteorologice în particular.  
Radiaţia solară pătrunsă în atmosferă suportă o serie de transformări (refracţie, 
absorbţie, reflexie) care o dată ajunsă la nivelul suprafeţei active, suferă o conversie 
termică, iar căldura rezultată este cedată atmosferei. Încălzirea inegală a atmosferei 
în plan vertical cât şi în plan orizontal determină formarea maselor de aer cu diferite 
caracteristici sinoptice şi climatice, care în mişcarea lor de echilibrare a potenţialului 
energetic acumulat, îşi lasă amprenta asupra spaţiului traversat. 
Evaluarea energiei climatogenetice solare în cadrul unui spaţiu dat, se realizează 
utilizând relaţia bilanţului radiativ-caloric: 
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Tabel 1.  Variaţia radiaţiei solare directe pe suprafaţă 
normală în funcţie de latitudine. Date calculate. Valori 
maxime pentru atmosferă transparentă. 
Nr. 
crt. 

Latitudinea Intensitatea 
radiaţiei solare 
directe pe suprafaţă 
normală 
(kcal/cm2/an) 

Ponderea din 
cantitatea maximă 
posibilă la nivelul 
suprafeţei active 
globale (%) 

1 44030' N 127,894 53,00
2 450 124,752 51,70
3 460 120,650 50,00
4 470 117,996 48,90
5* 47018* 117,439 48,67
6 48030' 113,170 46,90
* latitudinea medie a municipiului Zalău

Q = S+D-R+A-2-T 
unde: 

S – radiaţia solară directă; 
D – radiaţia difuză; 
R – radiaţia reflectată (cu lungime de undă mică) de către suprafaţa activă; 
A – radiaţia atmosferei emisă în domeniul infraroşu (circa 0,42 cal/cm2); 
2 – radiaţia reflectată din radiaţia atmosferei (cu lungime de undă mică); 
T– radiaţia terestră cu o intensitate medie de 0,57 cal/cm2 (dacă considerăm 
temperatura suprafeţei terestre ca fiind de +150 C (2880 K). 
 
Această relaţie include drept componente ale bilanţului radiativ, radiaţia solară 

directă, schimbul caloric în sol, schimbul caloric cu atmosfera, schimbul caloric cu 
suprafeţele active (în procesele de condensare şi evaporare), schimbul caloric al 
suprafeţei terestre (în diverse procese biofizice şi biochimice). Dintre toate 
componentele bilanţului radiativ, radiaţia solară directă contribuie cu cantitatea cea 
mai mare de energie la derularea proceselor climatogenetice.  

 
La nivelul suprafeţei active 
a municipiului Zalău, care 
se află situat la o latitudine 
medie de 47010'40'' 
nordică, se înregistrează o 
intensitate a radiaţiei 
solare directe de 117,439 
kcal/cm2/an în condiţii de 
atmosferă transparentă, 
ceea ce reprezintă o 
pondere de 48,67 % din 
cantitatea max. posibilă. 
 
 

b) Circulaţia generală a atmosferei reprezintă, alături de radiaţia solară, factorul 
cel mai important generator de climă al unei regiuni sau zone geografice, prin faptul 
că aceasta transportă mase de aer cu diferite caracteristici sinoptice ale elementelor 
climatice (presiune, temperatură, umezeală etc).  

În cazul teritoriului analizat, ca factori generatori de climă se impun patru tipuri 
de circulaţie majoră a atmosferei cu proprietăţi specifice ale elementelor climatice 
(fig. 1). 

 
b1) Circulaţia zonală sau vestică. Aceasta este forma cea mai importantă de 

circulaţie pentru continentul european şi implicit pentru România. Municipiul Zalău 
este din plin influenţat de circulaţia vestică, mai ales că acesta este situat la periferia 
nordică a Munţilor Apuseni, prin subunitatea Munţilor Meseş care astfel numai joacă 
rolul de barieră orografică în calea maselor de aer. Aceasta are o frecvenţă de cca. 
164 zile pe an (45 % din totalul cazurilor). Acest tip de circulaţie se caracterizează 
printr-o mare stabilitate, fiind prezent atât vara cât şi iarna. Frecvenţa maximă o are 
în luna august (58 %) respectiv martie (44 %), iar frecvenţa minimă în luna iunie (24 
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%) (după Tratatul de Geografie Fizică, vol. I., 1983). Vremea rezultată, în urma 
acestui tip de circulaţie este în general, umedă şi închisă, cu precipitaţii frecvente. 
Iernile sunt mai blânde, cu temperaturi mai ridicate. Anotimpul de vară este ceva mai 
răcoros, datorită invaziilor de mase de are oceanic. Instabilitatea accentuată a 
maselor de aer transportate de acest tip de circulaţie determină căderea unor 
precipitaţii abundente cantitativ, sub formă de averse, însoţite de descărcări electrice. 

 
b2). Circulaţia polară. Circulaţia polară este o formă importantă a mişcării 

aerului care acţionează în sensul echilibrării potenţialului energetic dintre latitudinile 
superioare şi cele inferioare. Aceasta are o frecvenţă de cca. 110 zile pe an, 
respectiv 30 % din cazuri (după Tratatul de Geografie Fizică, vol. I., 1983). Această 
situaţie face ca peste Europa Centrală să pătrundă dinspre nord, din bazinul polar, 
mase de aer care pot produce o scădere pronunţată a temperaturii. Acest tip de 
circulaţie provoacă răcirile de primăvară, vară şi toamnă ale vremii iar iarna 
temperaturi coborâte. Uneori, pot genera căderi abundente de zăpadă, însoţite de 
viteze mari ale vântului (100-150 km/oră) care viscoleşte zăpada. 

 
b3). Circulaţia tropicală. Acest tip de circulaţie asigură transportul surplusului de 

căldură din regiunile tropicale în cele polare. Circulaţia tropicală deasupra 
continentului european şi mai cu seamă deasupra părţii de sud-est a acestuia, are o 
durată de 55 zile pe an, ceea ce reprezintă o frecvenţă anuală de 14 % (după 
Tratatul de Geografie Fizică, vol. I., 1983). Teritoriul României şi implicit judeţul Sălaj 
care se constituie într-un veritabil culoar de legătură între vestul şi nord-vestul, sunt 
influenţate de acest tip de circulaţie din direcţie sud-vestică (când aerul tropical trece 
peste Marea Mediterană aducând o cantitate substanţială de vapori de apă), fie din 
direcţie sud-estică (când aerul tropical trece peste Asia Mică, ajungând deasupra 
României sub forma unui aer cald şi sărac în precipitaţii). În perioada rece a anului 
transportul aerului cald din nordul Africii, peste Marea Mediterană determină apariţia 
iernilor blânde şi cu precipitaţii abundente. Vara, transportul aerului fierbinte din sud-
est determină vreme frumoasă şi caldă, cu perioade de secetă, iar cel de aer 
maritim-tropical din sud-vest, vreme instabilă cu averse şi descărcări electrice. 
 Funcţia naturală a Depresiunii Şimleului, de tranzit, favorizează pătrunderea 
maselor de aer aduse de circulaţia tropicală pe la extremitatea vestică a acesteia, 
parametrii climatici fiind influenţaţi şi determinaţi într-o anumită măsură de către 
această circulaţie. 
 

b4). Circulaţia de blocare. Circulaţia de blocare reprezintă o formă importantă de 
circulaţie pentru partea sud-estică a Europei, acesta având o durată de producere de 
cca. 36 de zile pe an, ceea ce reprezintă 10 % din totalul cazurilor. Frecvenţa 
maximă de producere apare toamna, cu 19 % în luna octombrie iar frecvenţa minimă 
apare iarna, respectiv primăvara, cu 9 % în luna aprilie (după Tratatul de Geografie 
Fizică, vol. I., 1983). Vremea, pe fondul acestui tip de circulaţie este frumoasă, 
călduroasă şi secetoasă în perioada caldă a anului, respectiv închisă şi umedă dar 
fără precipitaţii însemnate cantitativ în perioada rece a anului. 
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Fig. 1. Principalele tipuri de circulaţie ale atmosferei în Europa (după Tratatul de 
Geografie Fizică, vol. I., 1983): a. Circulaţie vestică; b. Circulaţie polară; c. Circulaţie 
tropicală; d. Circulaţie de blocare.   

 
c) Altitudinea suprafeţei active, ca factor generator de climă, se manifestă prin 

legile etajării geografice altitudinale, care determină etajarea pe altitudine a 
intensităţii manifestării elementelor climatice. 
 În cadrul municipiului Zalău, suprafaţa activă se desfăşoară în plan vertical pe 
cca. 450 m (230 m altitudinea minimă; 681 m altitudinea maximă). Această diferenţă 
de altitudine determină manifestarea Legii etajării geografice altitudinale, astfel că la 
nivelul tuturor elementelor climatice se pun în evidenţă variaţii ale intensităţii, 
cantităţii, duratei şi datei de manifestare, în conformitate cu gradienţii specifici fiecărui 
element. 
 
 d) Relieful, respectiv configuraţia acestuia joacă un rol important în geneza şi 
regimul unor elemente climatice, prin faptul că, pe de o parte el generează 
dimensiunile „spaţiului climatic” iar pe de altă parte reprezintă suportul fizic al 
suprafeţei active pe care o proiectează ca dimensiune, expoziţie, pantă, altitudine. 
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Formele convexe de relief (dealuri, măguri) sunt expuse în permanenţă circulaţiei 
atmosferice (vântului) fapt ce determină creşterea turbulenţei atmosferice şi a 
omogenizării temperaturii aerului. Formele concave de relief (văi hidrografice, 
microdepresiuni, culoare de vale) determină în schimb, creşterea umidităţii aerului, 
depunerea frecventă de rouă, creşterea numărului de cazuri cu calm atmosferic, 
creşterea contrastelor termice între zi şi noapte, între iarnă şi vară, apariţia 
fenomenului de inversiune termică. Culoarele depresionare se mai caracterizează şi 
prin canalizarea curenţilor de aer, fapt ce determină creşterea amestecului turbulent 
al aerului şi omogenizarea valorilor principalelor elemente climatice. Dacă se iau în 
considerare toate formele minore de relief, gama proceselor şi fenomenelor climatice 
influenţate de suprafaţa activă este mult mai variată şi se resimte numai în spaţiul 
microclimatic şi topoclimatic. De asemenea, configuraţia reliefului determină expoziţia 
şi înclinarea versanţilor, care se constituie în suprafeţe active şi generează 
caracterele micro şi topoclimatice ale zonei, iar prin însumare caracterul climatic 
general al acestuia. 

 
e) Panta şi expoziţia versanţilor reprezintă un factor important al acţiunii 

climatogenetice a reliefului, care se manifestă prin modificări esenţiale ale distribuţiei 
elementelor climatice. Astfel, se produc modificări în valoarea intensităţii radiaţiei 
solare receptate la nivelul suprafeţei active conform Legii diferenţierii potenţialului 
caloric pe versanţii cu orientări şi înclinări diferite, ale duratei insolaţiei, ale 
temperaturii aerului şi cantităţii de precipitaţii receptate pe unitatea de suprafaţă. 
Pentru latitudini medii în emisfera nordică, versanţii cu expoziţie nordică primesc 
cantitatea cea mai mică de radiaţie solară, iar versanţii cu expoziţie sudică cantitatea 
cea mai mare de radiaţie solară. Aceasta variază însă în raport de anotimp. Versanţii 
cu expoziţie vestică şi estică, primesc cantităţi aproximativ egale de radiaţie solară. 
Această distribuţie inegală a radiaţiei solare pe versanţi cu diferite pante şi expoziţii, 
se reflectă în contrastele termice existente între aceştia. 
Referitor la elementele componente ale bilanţului radiativ-caloric, radiaţia solară 
directă şi cea reflectată, sunt influenţate hotărâtor de panta şi expoziţia versanţilor, 
prin cantitatea de energie radiativă şi termică care este primită şi reflectată de 
suprafaţa activă. Astfel, radiaţia directă este capabilă de a crea diferenţieri termice pe 
versanţii cu diferite pante şi expoziţii. Radiaţia reflectată, ca şi o componentă a 
albedoului, poate de asemenea să creeze o diferenţiere de insolaţie şi implicit 
termică, astfel încât în unele cazuri (versantii însoriţi să fie acoperiţi cu strat de 
zăpadă şi să reflecte în proporţie de 96 % radiaţia directă) versanţii umbriţi să 
primească o cantitate mai mare de radiaţie decât cei însoriţi (fig. 2). 

  
Fig. 2. Reflecţia radiaţiei solare directe pe 

versanţii însoriţi acoperiţi cu un strat de zăpadă (după 
Elena Teodoreanu, Elena Mihai, 1971). 

 
  Pentru emisfera nordică şi latitudini mijlocii, panta 
cea mai favorizată sub aspectul receptării radiaţiei 
solare directe este cea de 450, situată pe un versant cu 
expoziţie sudică. Celelalte categorii de pante primesc 
cantităţi diminuate de energie solară şi în consecinţă 
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modifică regimul termic al suprafeţei active (tabel 2 ). Energia primită de un versant 
însorit într-o zi este în general de 8-10 ori mai mare decât cea primită de un versant 
umbrit. Maximum de intensitate se observă pe o suprafaţă unde razele solare cad 
perpendicular. 
 

Tabel 2. Categorii de pantă şi ponderea energiei solare directe receptate. 
Nr. 
crt. 

Categoria de 
pantă, versant 

sudic ( 0) 

Ponderea radiaţie 
receptate din 

cantitatea maximă 
posibilă (%) 

Categoria de 
pantă, versant 

nordic ( 0) 

Ponderea radiaţie 
receptate din 

cantitatea maximă 
posibilă (%) 

1 45 100  -  - 
2 0 74 15 54 
3 30 97  30 34  
4 60 95  45 19  

  
 

Fig. 3. Relaţia dintre pantă şi unghiul de 
incidenţă al radiaţiei solare pe versanţii cu expoziţie 
nordică (după Elena Teodoreanu, Elena Mihai, 
1971). 
Pe versanţii cu expoziţie nordică încălzirea este 
invers proporţională cu panta (fig. 3). 
Versanţii cu expoziţie estică şi o pantă de 250 sunt 
în avantaj faţă de versanţii cu expoziţie sudică, în 

raport de mersul diurn al radiaţiei. 
 

f) Vegetaţia – a doua suprafaţă activă. Vegetaţia – ca expresie a condiţiilor 
pedoclimatice dintr-un spaţiu, se constituie într-o a doua suprafaţă activă, 
generatoare de particularităţi climatice şi topoclimatice. Impunerea vegetaţiei ca 
suprafaţă activă secundară se realizează în raport de gradul de acoperire cu 
vegetaţie a primei suprafeţe active, de speciile caracteristice, densitatea lor, 
înălţimea coronamentului arborilor, forma şi densitatea frunzelor, înălţimea pajiştilor 
şi a culturilor, stadiul de vegetaţie etc. Organizarea celei de a doua suprafaţe active 
se realizează la nivelul superior al coronamentului arborilor sau al vegetaţiei 
herbacee. Aici au loc procese diferenţiate de transformare a radiaţiei solare în 
căldură (peste 80 % din radiaţia solară şi 15-20 % din precipitaţii nu ajung la sol, ci 
sunt reţinute la nivelul coronamentului), care are ca efect creşterea temperaturii şi 
scăderea umezelii relative a aerului la acest nivel. Dintre toate categoriile de 
formaţiuni vegetale, pădurea prezintă cele mai pronunţate efecte climatogenetice la 
nivel topoclimatic: regim termic moderat cu izotermii şi inversiuni de temperatură, 
umezeală mare a aerului şi a solului, strat de zăpadă uniform care are o durată mai 
lungă de persistenţă, predominarea calmului atmosferic, manifestarea circulaţiei 
locale de tip briză (la limita pădurii cu ariile adiacente) etc. Prin rolul său de obstacol 
în calea maselor de aer, pădurea contribuie la creşterea turbulenţei aerului, la 
mărirea gradului de umezeală a acestuia, la reducerea contrastelor termice, la 
depunerea neuniformă a stratului de zăpadă, determinând astfel, influenţe 
moderatoare şi asupra climatului ariilor adiacente şi limitrofe. 
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Din perspectiva rolului climatogenetic şi moderator pe care îl are pădurea, în 
cadrul municipiului Zalău se pune în evidenţă o influenţă numai în ariile marginale 
sudice, estice şi nordice, unde fondul forestier este bine reprezentat. Aceasta se 
exprimă prin ameliorarea manifestării elementelor climatice, creşterea cantităţii de 
precipitaţii spre zona montană din partea estică şi o uşoară tendinţă de aridizare a 
climei şi manifestare violentă a unor elemente meteorologice (ploi torenţiale cu 
grindină, secete prelungite etc.) în zona vestică, unde impactul antropic asupra 
factorilor de mediu este mare, prin defrişarea aproape în totalitate a fondului forestier. 

 
g) Solul, ca şi primă suprafaţă activă. Manifestarea solului ca şi primă suprafaţă 

activă cu rol climatogenetic se realizează în condiţiile în care acesta nu este acoperit 
cu vegetaţie. Această condiţie se întruneşte în cazul valorificării agricole a terenului, 
când solul este prelucrat mecanizat (arat, discuit) în vederea înfiinţării unor noi 
culturi. În perioada rece a anului când solul nu este ocupat de culturi agricole, 
terenurile arabile devin veritabile suprafeţe active cu rol climatogenetic local dar şi 
zonal prin translatarea în spaţiu a modificărilor aduse maselor de aer ce vin în 
contact cu acestea. Capacitatea de manifestare a funcţiei climatogenetice a solului 
ca şi suprafaţă activă depinde de o serie de caracteristici fizico-chimice ale acestuia, 
dintre care se remarcă: tipul solului, culoarea, albedou, porozitatea, umiditatea, 
gradul de afânare, capacitatea şi conductibilitatea termică etc. Manifestarea funcţiei 
climatogenetice a solului se realizează prin acumularea unei cantităţi mari de căldură 
şi umezeală în perioadele calde şi pluviale ale anului şi cedarea treptată către 
atmosferă ale acestora în perioada rece şi secetoasă. Astfel, deasupra unui sol 
proaspăt lucrat (arat) care are un strat umed scos la suprafaţă, se observă 
accentuarea procesului de absorbţie a radiaţiei solare şi implicit a căldurii prin 
intensificarea proceselor de evaporaţie, ceea ce duce la o uşoară scădere a 
temperaturii deasupra acestuia; în schimb, deasupra solurilor ocupate cu culturi 
agricole, unde se intensifică procesul de evapotranspiraţie şi uscare a acestuia, se 
pune în evidenţă o creştere a temperaturii aerului din apropierea suprafeţei active. 
Acest proces derulat pe suprafeţe extinse (cazul terenurilor arabile extinse din zona 
vestică a municipiului) duce la o uşoară aridizare a climei, care în condiţii de 
prelungire a stărilor sinoptice cu vreme călduroasă, poate favoriza apariţia 
fenomenelor de secetă.  
 

h) Suprafeţele acvatice ca şi factor climatogenetic. Suprafeţele acvatice au o 
influenţă climatogenetică minoră, aceast punându-se în evidenţă mai ales la nivelul 
topoclimatelor de luncă. Această influenţă se realizează prin intermediul apei 
transportate de către cursurile hidrografice cu tendinţă de moderare locală a 
umidităţii aerului şi favorizării producerii ploilor convective în anotimpul cald al anului. 
De asemenea, pe fondul unor temperaturi ridicate ale aerului şi a unei 
evapotranspiraţii intense în cadrul luncii poate să apară fenomenul de disconfort 
termohidric.  
 

i) Influenţa factorului antropic. Factorul antropic, ca şi factor climatogenetic, se 
manifestă mai ales la nivel topoclimatic, prin modificarea caracteristicilor suprafeţelor 
active reprezentate de despăduriri, utilizarea agricolă a terenurilor, desecări, 
urbanizare etc., care atrag după sine modificări ale particularităţilor topoclimatice 
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(scăderea umidităţii aerului, creşterea temperaturilor suprafeţelor active şi implicit a 
aerului din apropierea acesteia etc.), manifestate prin aspecte locale de aridizare a 
climei şi respectiv a peisajului. Influenţa cea mai pregnantă a factorului antropic 
asupra climei se realizează în cadrul intravilanului municipiului Zalău, unde prin 
introducerea unor noi tipuri de suprafeţe active, se produc perturbaţii însemnate în 
regimul termohidric al climei locale. 

 
Particularităţile climatice ale municipiului Zalău 
Definirea particularităţilor climatice s-a realizat prin analiza cantitativă a 

principalelor elemente climatice şi repartiţia spaţială a acestora. În cadrul teritoriului 
analizat datorită suprafeţei reduse a municipiului nu se pune în evidenţă diferenţieri 
majore ale elementelor climatice în plan teritorial, singurele diferenţieri fiind cele în 
plan altitudinal. 

 
Temperatura medie anuală a aerului 
Reprezintă cel mai general indicator climatic referitor la starea termică a 

atmosferei cu implicaţii largi în gândirea amenajării teritoriului. Acest indicator climatic 
se ia în calcul pentru analiza generală a favorabilităţii climei unui spaţiu dat, repartiţiei 
spaţiale a localităţilor şi infrastructurilor teritoriale, a dotărilor economice, a zonării 
culturilor agricole etc.  

Temperatura medie multianuală a aerului din cadrul municipiului Zalău este 
cuprinsă între 8-90 C (partea de intravilan) şi scade la 6-80C în partea estică situată 
pe flancul vestic al Meseşului (tabel 3).  
 

Tabel 3. Temperatura medie lunară şi anuală a aerului în municipiul Zalău în 
intervalul 1994-2001 (după www.tutiempo.net). 
 
Anul  
 
Luna       

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I 2,1 -1,4 -1,7 -1,5 1,4 -0,3 -4,6 1,2
II 2,3 4,6 -2,9 0,9 3,1 -0,7 0,7 0,9
III 6,9 4,9 0,9 3,5 2,1 6,4 1,2 7,3
IV 11,5 9,1 10,9 5,9 12,0 11,4 14,7 10,6
V 15,1 14,3 16,9 15,5 14,6 14,6 16,5 15,8
VI 18,5 18,1 19,3 18,3 18,8 19,2 17,0 16,0
VII 22,5 22,2 18,2 18,2 20,0 22,3 16,7 20,0
VIII 21,5 19,4 19,5 18,4 18,3 20,8 25,5 20,0
IX 19,8 14,2 11,8 13,7 14,3 19,8 15,4 14,5
X 9,6 11,0 10,7 7,1 11,2 10,1 13,1 12,2
XI 5,0 1,3 7,9 6,0 3,1 3,2 10,4 2,0
XII 1,0 0,1 -1,2 1,9 -3,5 0,0 3,3 -5,3
Anual 11,3 9,8 9,2 9,0 9,6 10,6 10,8 9,6

 
Diferenţierile de temperatură sunt date de influenţa unităţii montane adiacente 

respectiv altitudinea acesteia. 
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Fig.4. Variaţia multianuală a temperaturii medii anuale a aerului în Zalău. 
Variaţia temperaturii medii anuale în intervalul analizat se înscrie în 

amplitudinea normală de variaţie multianuală, punându-se în evidenţă întervale de 3-
4 ani cu medii anuale de 8-90C şi respectiv 2-3 ani cu medii anuale 10-110C. Pe 
ansamblu, trendul temperaturii medii anuale urmează tendinţa globală de creştere, 
fapt ce se poate deja resimţi prin creşterea generală a instabilităţii atmosferice şi 
prelungirea perioadelor de secetă în alternanţă cu cele pluviale. 

 
Temperatura medie a lunilor caracteristice ale anului (ianuarie şi iulie) 

 În luna iulie, media lunară atinge valori de 17 - 180 C în partea joasă a 
municipiului şi scade la 16-170 C în zona de tranziţie dintre unitatea deluroasă şi cea 
montană estică (fig. 5). 

Fig. 5. Variaţia multianuală a temperaturii medii lunare a aerului în Zalău. 
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Temperatura medie lunară a lunii ianuarie în cadrul municipiului Zalău este 
cuprinsă între -3 şi  - 40 C în partea joasă şi între -4 şi -60 C în partea înaltă, estică a 
teritoriului administrativ. 

Repartiţia spaţială a temperaturilor medii ale lunilor caracteristice ale anului 
respectă în linii generale repartiţia valorilor medii anuale.  

Din perspectiva favorabilităţii termice a teritoriului municipiului Zalău, acesta se 
încadrează în limitele optimului termic, atât în perioada rece cât şi în cea caldă a 
anului, neexistând restricţii termice în vederea valorificării economice ale acestuia. 
Din contra, ariile joase sunt favorizate termic în perioada caldă a anului, având în 
vedere că unitatea Depresiunii Şimleului în sectorul municipiului Zalău are caracter 
submontan. 
  

Temperaturile maxime şi minime absolute 
Acest indicator climatic surprinde stările extreme ale temperaturii atmosferei cu 

posibilităţi de repetabilitate în timp. Valorile extreme sunt considerate stări 
accidentale rezultate din acţiunea conjugată a mai multor factori climatogenetici 
(circulaţia atmosferei, configuraţia reliefului, starea suprafeţei active, intervenţia 
factorului antropic etc.), care au un impact negativ asupra stării şi funcţionabilităţii 
tuturor tipurilor de geosisteme din cadrul spaţiului geografic, manifestat prin distrucţia 
unor componente geosistemice, întreruperea funţionabilităţii temporale ale unora, 
sau inhibării acestora. Astfel, în analiza organizării spaţiului geografic şi gândirii 
modelării componentelor acestuia, temperaturile extreme se impune a fi luate în 
calcul ca şi o variabilă de control şi dimensionare a rezistenţei. 

În municipiul Zalău, valorile temperaturilor extreme absolute minime şi maxime 
înregistrate de-a lungul observaţiilor meteorologice sunt de – 23,50 C (28.01.1954) şi 
38,00 C (16.08.1952).  

Valorile extreme ale temperaturilor din cadrul municipului Zalău se încadrează 
în clasa celor mijlocii ca şi extremitate.  

 
Suma anuală a temperaturii medii zilnice ≥ 00 C 
Acest indicator climatic, cu caracter sintetic (special), exprimă suma 

temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C din decursul unui an calendaristic. Indicatorul este 
utilizat ca reper climatic în organizarea spaţiului şi în special în zonarea culturilor 
agricole, a vegetaţiei forestiere în lucrări de reînpăduriri, în arhitectura construcţiilor 
pentru locuit, în repartiţia infrastructurilor teritoriale etc. 

În cadrul municipiului Zalău, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C are o 
repartiţie diferenţiată, valoarea scăzând în general odată cu creşterea altitudinii spre 
aria montană periferică. Aceasta este cuprinsă între 3000-32000 C în partea centrală 
şi vestică a municipiului şi scade treptat spre valori de 2900-30000 C spre aria 
montană estică. Valorile mai ridicate ale acestui indicator din partea vestică se 
explică prin altitudinea mai mică a reliefului precum şi invaziile de aer cald care se 
realizează dinspre vestul ţării. 

 
Suma anuală a temperaturii medi zilnice ≥ 100 C 
Acest indicator exprimă suma temperaturilor medii zilnice ≥ 100 C luate separat 

din cadrul şirului de date statistice. Temperatura medie zilnică de 100 C reprezintă 
pragul termic de declanşare a proceselor biochimice de vegetaţie pentru majoritatea 
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culturilor agricole, astfel că, suma acestei medii temice zinice se ia în calcul, în 
repartiţia spaţială a culturilor agricole în funcţie de necesităţile termice ale acestora. 
Anumite culturi agricole (grâul, porumbul) au nevoie pentru ultimele faze fenologice 
(legare, coacere) de sume mari ale temperaturii medii zilnice (≥ 100 C). 

În cadrul municipiului Zalău, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 100 C 
înregistrează valori de 2200-24000 C. Atât suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C 
cât şi cea a temperaturilor de ≥ 100 C, au o repartiţie spaţială asemănătoare, impusă 
de factorul relief, altitudine şi de repartiţia spaţială a temperaturii medii anuale. 

 
Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii 

zilnice ≥ 00 C 
Acest indicator climatic se referă la data medie calendaristică de trecere a 

mediei termice zilnice peste pragul de 00 C. Indicatorul are o importanţă deosebită în 
agricultură, în silvicultură, deoarece acesta reprezintă pragul temporal şi termic de 
declanşare a proceselor biotice de vegetaţie. De momentul calendaristic al trecerii 
temperaturii medii zilnice peste şi sub acest prag termic, depinde lungimea perioadei 
de vegetaţie a plantelor iar cum unele dintre ele au perioade mai lungi de vegetaţie 
decât altele (plante naturale cât şi culturi agricole), acestea sunt dependente în mod 
categoric de durata perioadei vegetative şi mai ales de durata optimă când 
temperatura medie zilnică depăşeşte 100 C. 

În ceea ce priveşte data medie calendaristică de trecere a temperaturii aerului 
peste acest prag valoric, în cadrul municipiului Zalău acesta se realizează în medie, 
în jurul datei de 1.III.  

Data medie de producere a ultimei zile cu temperaturii medii zilnice ≥ 00 C este 
cuprinsă în intervalul 1.XII-11.XII.  
 

Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii 
zilnice ≥ 100C 

Acesta este un indice climatic echivalent cu cel prezentat anterior, diferenţierea 
constând în faptul că se ia în calcul pragul termic mediu zilnic de 100 C. 

Pentru municipiul Zalău data medie de producere a primei zile cu temperaturi 
medii zilnice ≥ 100 C este 21.IV, iar ultima zi cu temperaturi medii zilnice ≥ 100 C se 
produce în intervalul 1-11. X. 

 
Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu îngheţ 
Acest indicator climatic surprinde momentul calendaristic de producere a 

primelor şi ultimelor temperaturi ≤ 00 C generatoare de îngheţ ale apei la nivelul 
solului şi a tuturor componentelor geosistemice care conţin apă în stare liberă 
(plante, soluţii apoase etc.). Producerea primelor şi ultimelor temperaturi negative ale 
aerului la nivelul solului în perioadele de tranziţie dintre anotimpul cald şi cel rece (şi 
invers) ale anului, impun adaptări specifice ale geosistemelor vulnerabile la acest 
factor de stres climatic. Producerea acestor stări sinoptice mai devreme sau mai 
târziu decât media climatică, determină stări critice mai ales pentru speciile de plante 
care nu şi-au dezvoltat evolutiv un mecanism de protecţie, datorită faptului că 
acestea au fost introduse în spaţii geografice cu momente timpurii sau târzii de 
producere ale acestui fenomen climatic. Este vorba în primul rând de unele culturi 
agricole (porumb, legume: ardeiul gras, roşiile, vinetele, pomii şi arbuştii fructiferi) 
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care au de suferit din plin de pe urma manifestării acestui fenomen. Din această 
perspectivă data medie de producere a primei şi ultimei zile cu îngheţ poate fi 
considerată ca şi un element de risc climatic. 

În municipiul Zalău datele medii calendaristice de producere a primului îngheţ 
se situează înainte de 1.X iar ultimul îngheţ se poate produce după 1.V.  

 
Inversiunile de temperatură 
Inversiunile de temperatură reprezintă fenomene climatice specifice perioadei 

reci a anului şi constau în inversarea stratificării termice a atmosferei joase, 
determinate de condiţii sinoptice şi de relief specifice: invazie de aer rece urmat de o 
perioadă de blocaj a circulaţiei pe fondul instalării unor anticicloni termici, răcire 
radiativă pronunţată a suprafeţei active şi implicit a aerului din vecinătatea acesteia, 
existenţa formelor depresionare şi negative de relief care favorizează acumularea 
aerului rece. 

Impactul geografic al acestui fenomen climatic este deosebit, el impunând 
inversarea etajării normale a geosistemelor naturale şi antropice, a componentelor 
dependente de factorul termic (vegetaţie, faună, sol, procese geochimice şi 
geomorfologice, culturi agricole, pomi fructiferi, viţa de vie, infrastructuri teritoriale, 
localităţi etc.) în cazul manifestării periodice şi perturbării (datorită prelungirii şirului 
de zile cu temperaturi coborâte) în cazul manifestării ocazionale. 

Depresiunea Zalăului unitate geografică în care se află situat municipiul Zalău 
întruneşte toate premisele favorabile de formare a inversiunilor termice totale şi 
parţiale (formă depresionară de relief, prezenţa unităţilor montane în vecinătate de 
pe care se scurge gravitaţional aerul rece) astfel că, în cadrul acestui spaţiu 
fenomenul se manifestă din plin. 

Ca rezultat al incidenţei factorilor ce concură la schimburile termice ce se 
produc în regim anticiclonic între diferitele strate atmosferice în Depresiunea Zalăului, 
se pot destinge două tipuri de inversiuni. 

Inversiunile totale, cuprind întregul strat atmosferic situat între fundul depresiunii 
şi nivelul culmilor montane din jur (Munţii Meseşului în est, Dealurile Şimleului în 
vest, Dealurile Sălajului în Nord-Est). Acestea se instalează, în general, pe fondul 
unor mase de aer reci cu grosimi mari (pătrunderea dorsalei Anticiclonului Siberian 
spre partea centrală a Europei de pe care se scurg mase de aer arctice reci). Culmile 
Munţilor Apuseni şi a Carpaţilor Meridionali barează alunecarea spre sud a pânzelor 
reci de aer nordic, constituind pentru acestea un prag greu de trecut. Acestea au o 
„profunzime” termică mare (se extinde pe o amplitudine de cca. 200 C) şi se extind pe 
suprafeţe mari, înglobând întrega Depresiune a Transilvaniei şi implicit Depresiunea 
Zalăului. Acest tip de inversiune are o frecvenţă redusă (un caz la 2 ani) iar durata nu 
depăşeşte 2-3 zile. 

Inversiunile totale odată ce s-au instalat, pot determina scăderi pronunţate ale 
temperaturii aerului pe suprafaţa întregii depresiuni, determinând disfuncţii în cadrul 
geosistemelor antropice (temperaturi scăzute care îngreunează sau paralizează 
activităţile în aer liber, solicită la maxim sistemele de încălzire, determină o creştere 
substanţială a consumului energetic etc.). 

Inversiunile parţiale se formează în cadrul depresiunii în ansamblul său, sau pe 
suprafeţe mai restrânse, prin concurarea (separat sau combinat) advecţiilor de aer 
rece, scurgerea acestuiea de pe versanţii montani în aria depresionară precum şi 
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prin răcirile radiative nocturne ale suprafeţei active şi implicit ale aerului din 
vecinătatea acesteia.  

Frecvenţa medie anuală a inversiunilor parţiale în cadrul unităţii se ridică la 10-
15 zile, fiind mai crescută în timpul nopţii (15-20 zile/an). Ziua, frecvenţa este mai 
scăzută (10-15 zile/an). De asemenea, frecvenţa este mai crescută pe fundul văilor şi 
mai scăzută în unităţile deluroase periferice. 

Acest tip de inversiune, contribuie cel mai decisiv la organizarea geosistemelor 
naturale şi antropice vulneabile la factorul termic, datorită frecvenţei anuale de 
producere şi a duratei acestuia. 

 
Umezeala atmosferei 
Vaporii de apă conţinuţi în atmosferă, de origine advectivă sau locală (rezultaţi 

din procese de evaporare sau evapotranspiraţie), constituie o caracteristică 
importantă în definirea mediului climatic a unui spaţiu geografic. Cantitatea vaporilor 
de apă din atmosfera unui spaţiu geografic depinde de originea maselor de aer ce 
traversează sau stagnează în cadrul acesteia şi distanţa parcursă în deplasarea lor 
spaţială, de frecvenţa şi cantitatea de precipitaţii căzute anterior în cadrul acelui 
spaţiu, de tipul şi structura suprafeţei active (grad de acoperire şi tipul de vegetaţie, 
extinderea suprafeţei acvatice şi a ariilor umede etc.). Influenţa factorului altitudine nu 
este pusă în evidenţă în repartiţia spaţială a umidităţii. 

În cadrul municipiului Zalău factorii climatogenetici, dintre care se evidenţiază 
circulaţia generală a atmosferei şi caracterul suprafeţelor active face ca în sezonul 
rece al anului, valorile medii climatice ale umidităţii aerului să fie cuprinse între 80 % 
şi 89 %.  
 

Tabel 4. Umiditatea relativă a aerului (%) în Zalău (www.tutiempo.net). 
Anul  
 
Luna       

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I 75,0 78,8 81,1 85,8 77,5 80,4 85,2 75,7
II 56,0 74,4 80,2 73,4 65,8 75,8 71,7 77,7
III 64,5 71,9 70,5 62,8 64,6 58,6 67,0 67,9
IV 61,6 71,0 56,4 65,6 62,2 64,9 67,5 61,0
V 62,5 72,9 66,6 65,3 67,8 60,8 58,0 61,9
VI 63,5 78,8 57,6 69,8 74,7 74,3 74,6 71,9
VII 58,1 64,3 68,2 76,0 72,0 69,9 76,0 75,3
VIII 58,8 68,3 68,6 75,2 70,5 70,1 69,7 72,3
IX 63,3 77,1 81,7 74,7 75,4 66,5 72,3 76,8
X 75,5 73,7 76,7 74,6 76,5 77,4 74,2 80,0
XI 81,4 79,1 75,6 74,0 73,9 79,1 76,4 81,3
XII 81,9 84,1 82,2 79,9 79,5 79,9 79,7 80,3
Anual 80,2 89,4 87,7 86,7 86,0 85,7 87,2 88,2
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Fig. 6. Variaţia multianuală lunară a umidităţii relative a aerului (%) în intervalul 
1994-2001 în municipiul Zalău. 

 
Se remarcă totuşi o diferenţiere a valorilor umidităţii la nivel local, astfel că 

aceasta este mai mică în vest şi creşte treptat spre aria montană adiacentă. În 
perioada caldă a anului valorile umezelii relative se reduc mult datorită intensificării 
circulaţiei atmosferei care evacuează cea mai mare parte a umezelii din zonă, aportul 
din exterior fiind scăzut datorită instalării în această perioadă, a circulaţiei de blocaj, 
reducerii cantităţilor de precipitaţii care completează deficitul de umiditate, creşterii 
consumului de umiditate al covorului vegetal etc. Aceasta este cuprinsă la nivelul 
municipiului Zalău între 60 % şi 75 %. În ceea ce priveşte regimul anual al umidităţii 
aerului, se constată prezenţa a două maxime la nivelul municipiului, unul principal în 
decembrie-ianuarie şi unul secundar în mai-iulie, cauzat de intensificarea circulaţie 
vestice în această perioadă, care dau precipitaţii de tip mix (advective-convective). 
Minimul principal se produce în luna aprilie, iar cel secundar în luna august. 

Mersul diurn al umezelii relative din cadrul municipiului Zalău este influenţat 
direct de regimul insolaţiei. Totuşi, faţă de ora maximului de intensitate a insolaţiei 
(ora 12), care ar trebui să prezinte o simetrie pentru mersul diurn al elementelor 
meteorologice, se constată o disimetrie a curbei higrometrice, provocată de inerţia de 
încălzire şi umezire a aerului, faţă de cea a suprafeţei active.  

În cursul nopţii se produce o mişcare descendentă a aerului rece şi umed pe 
versanţii periferici ai culoarului dinspre aria montană alăturată, producând astfel o 
creştere progresivă a umidităţi relative din ariile joase şi din văi, până la răsăritul 
soarelui. Aerul dislocat din spaţiul montan periferic este înlocuit cu unul mai uscat din 
atmosfera liberă, astfel că spre deosebire de ariile joase şi de văi umezeala relativă 
din ariile deluroase înalte ale depresiunii şi de munte scade în cursul nopţii, scădere 
care iarna continuă şi în cursul zilei. 

Vara, în cursul zilei, în ariile deluroase înalte aerul este mai uscat înainte de 
amiază, decât în a doua parte a zilei, când vaporii de apă sunt înălţaţi din văi de 
către circulaţia convectivă. 

În luna ianuarie, mersul diurn al umidităţii relative a aerului se caracterizează 
prin amplitudini destul de reduse, cuprinse între 12-13 %, maximul diurn realizându-
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se simultan cu minimul diurn de umiditate (în orele dimineţii), iar minimul diurn 
simultan cu maximul diurn de temperatură. 

În lunile de primăvară mersul diurn al amplitudinii umidităţii aerului este mai accentuat 
(cca. 35-40%) datorită creşterii amplitudinii de variaţie diurnă a temperaturii aerului. 

În luna iulie amplitudinile de variaţie a umezelii nu le depăşesc în general pe 
cele realizate în luna aprilie. Din această cauză, la orele amiezii, vara, în cadrul 
Depresiunii Zalăului se realizează şi cei mai mari gradienţi ai variaţiei zilnice a 
umidităţii relative din cursul anului, când la altitudini joase (sectoare de vale şi luncă) 
se produce minimul diurn, iar la altitudini mari (în cadrul unităţilor deluroase), 
maximul diurn. 

Pentru lunile de toamnă, amplitudinile medii orare ale umezelii relative se 
menţin ridicate (peste 40 %) şi scad odată cu altitudinea. 

 
Nebulozitatea atmosferică, ceaţa, vizibilitatea  
Norii, ceaţa şi vizibilitatea atmosferică, constituie fenomene meteorologice ce se 

produc ca efect al condensării vaporilor de apă din atmosferă în momentul atingerii 
temperaturii de condensare. Între cele trei fenomene există o strânsă 
interdependenţă, astfel că vizibilitatea orizontală este funcţie de intensitatea ceţii care 
se produce la suprafaţa solului şi de prezenţa, respectiv felul norilor la diferite nivele 
în troposferă. Pe de altă parte odată cu creşterea altitudinii şi cu atingerea, 
(depăşirea) nivelului de condensare, ceaţa şi norii au caracteristici comune 
neputându-se face distincţie între aceste două elemente metorologice. 

Influenţele acestor trei elemente climatice intercondiţionate în organizarea 
spaţiului sunt multiple, dintre acestea remarcându-se: modificarea regimului radiaţiei 
solare directe şi implicit a temperaturii aerului, creşterea umidităţii aerului, scăderea 
duratei de strălucire a soarelui, scăderea vizibilităţii atmosferice (cu impact asupra 
căilor de transport rutier şi aerian etc.). 

În ceea ce priveşte nebulozitatea, Depresiunea Zalăului se caracterizează 
printr-o variaţie specifică a valorilor nebulozităţii, determinată de tipurile genetice de 
nori prezenţi aici. Alături de formaţiunile noroase advective rezultate din circulaţia 
maselor de aer (nori stratiformi, frontali) sunt prezenţi şi nori locali, de origine 
convectivă. 

Norii stratiformi (Altocumulus, Stratocumulus, Stratus, Nimbostratus) se 
dezvoltă în pânze, mai mult sau mai puţin compacte, în funcţie de anotimp şi în 
funcţie de masele de aer. Grosimea lor este mică (cazul tipului Altostratus), depăşind 
în puţine cazuri, înălţimea de 2500 m. Cel mai frecvent aceştia au înălţimi mai mici, 
sub 2000 m acoperind în totalitate bolta cerească. 

Norii convectivi (Cumulonimbus şi Cumulus), prin gradul de variaţie a frecvenţei 
scot în evidenţă procesele convective din cadrul unui spaţiu. Deşi norii Cumulus nu 
dau precipitaţii decât rareori, ei au fost luaţi în calcul în analiza frecvenţei de apariţie, 
deoarece prin evoluţie ei se pot transforma în nori Cumulonimbus, care dau 
precipitaţiile sub formă de averse în sezonul cald. Norii convectivi au o frecvenţă mai 
redusă de producere în sezonul rece al anului, datorită întreruperii parţiale a 
mişcărilor convective ale aerului în stratificaţie de tip anticiclonic. 

În sezonul cald, când procesele convective se amplifică, frecvenţa de apariţie a 
acestor nori creşte considerabil. Frecvenţa maximă de producere a norilor convectivi 
se realizează în luna iulie. Regimul anual al nebulozităţii se caracterizează prin două 
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maxime (un maxim principal în decembrie şi altul secundar în mai) şi două minime 
(un minim principal în august-septembrie şi unul secundar în martie-aprilie). Maximul 
principal de nebulozitate care se suprapune cu cel de umiditate se datorează 
regimului de presiune scăzută existent deasupra Europei Centrale şi de Est în 
această perioadă, care condiţionează advecţia de aer maritim din vestul şi sud-vestul 
continentului. Umiditatea ridicată a acestor mase de aer precum şi temperatura 
scăzută a aerului de pe continent, duc la saturarea aerului cu vapori de apă şi la 
formarea de nori stratiformi persistenţi, cu plafonul inferior foarte coborât. Valoarea 
medie a nebulozităţii în această perioadă a anului este cuprinsă între 7,0-7,5 zecimi 
în partea centrală şi vestică a depresiunii şi creşte la peste 7,0 zecimi în aria 
montană vestică. Începând cu luna ianuarie, odată cu intensificarea activităţii 
anticiclonului Siberian şi extinderea dorsalei spre continentul european, se produce o 
scădere a temperaturii şi umidităţii aerului, aceasta determinând şi o scădere a 
nebulozităţii. Unirea dorsalei anticiclonului Siberian cu cel al Azorelor conduce la 
instalarea în partea centrală şi estică a Europei a unui regim de presiune ridicată, în 
astfel de condiţii norii neputându-se forma. Această situaţie corespunde cu minimul 
secundar de nebulozitate din lunile martie-aprilie. Intensificarea activităţilor ciclonice 
din lunile de primăvară, precum şi intensificarea proceselor convectiv-termice, 
favorizate de încălzirea suprafeţei terestre şi instabilitatea maselor de aer, intensifică 
procesele de geneză a norilor (mai ales a celor de tip convectiv) şi de creştere a 
nebulozităţii, astfel producându-se maximul secundar din mai. 

Către sfârşitul verii, activitatea anticiclonului Azorelor se intensifică determinând 
circulaţia de blocaj, iar masele de aer căpătând caracter omogen în plan vertical 
favorizează vremea senină. În cea mai mare parte a Europei nu există condiţii 
favorabile pentru procesele de frontogeneză, nebulozitatea se micşorează, 
determinând apariţia minimului principal din august-septembrie.  

Valoarea medie a nebulozităţii în această perioadă este cuprinsă între 3,5-4,0 
zecimi. Aceste valori scăzute ale nebulozităţii din această arie se datorează şi 
curenţilor de aer dezvoltaţi de-a lungul Depresiunii Şimleului care sparg formaţiunile 
noroase; urmează aria de tranziţie morfologică dinspre vale spre unităţile montane 
periferice unde nebulozitatea creşte la valori de 4,0-4,5 zecimi.  

Regimul diurn al nebulozităţii prezintă două tipuri caracteristice:  
- tipul stabil, legat de stratificaţia stabilă a aerului răcit prin radiaţie în perioada 

rece a anului;  
- tipul dinamic-convectiv, provocat de circulaţia ascendentă de tip convectiv a 

aerului în orele de după amiază, specific perioadei calde a anului. 
În cadrul acestor două tipuri majore de regim al nebulozităţii se pun în evidenţă 

patru subtipuri de regim (fig. 7): 
- subtipul de iarnă – cu valori ridicate ale nebulozităţii în cursul zilei şi oscilaţii 

mici de la zi la noapte, maximul de nebulozitate producându-se în orele 
dimineţii. La baza producerii nebulozităţii din cadrul acestui subtip stau 
fenomenele frontale şi inversiunile termice; 

- subtipul de primăvară – se caracterizează prin valori ridicate ale nebulozităţii, cu 
un maxim principal la orele amiezii şi unul secundar dimineaţa. Reprezintă un 
tip de tranziţie între anotimpul de iarnă şi cel de vară; 
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- subtipul de vară – prezintă valori mici ale nebulozităţii cu oscilaţii mari de la zi la 
noapte. Un maxim mai bine pronunţat se pune în evidenţă la orele amiezii, ca 
urmare a intensificării proceselor convectiv-termice; 

- subtipul de toamnă – face trecerea spre subtipul de iarnă prin valori orare mai 
ridicate şi prin accentuarea maximului de dimineaţă, ca urmare a răcirii aerului 
şi intensificării inversiunilor termice. Intensitatea maximului de amiază scade pe 
măsura scăderii intensităţii proceselor convectiv-termice. 

 
Fig. 7. Regimul diurn al nebulozităţii atmosferei pe anotimpuri în Depresiunea 

Zalăului la orele 8, 14 şi 20. 
 

Ceaţa  
Alături de nori, ceaţa este un element important în definirea trăsăturilor climatice 

ale unui spaţiu geografic, mai ales că de acest element climatic depinde buna 
desfăşurare a activităţilor în aer liber din diverse sectoare economice (transportul, 
activităţile din construcţii, activităţi recreative, afectează starea de sănătate a 
populaţiei, contribuie şi facilitează fenomenul de poluare etc.). 

Ceaţa reprezintă o formă primară de condensare a vaporilor de apă din 
atmosfera liberă. Ea apare atunci când vaporii de apă din apropierea solului 
depăşesc tensiunea de saturaţie, iar în atmosfera joasă se găsesc suficiente 
particule solide cu rol de nucleu de condensare. Când particulele de condensare se 
află în exces în atmosferă, ceaţa poate să apară şi în cazul când umiditatea aerului 
este sub punctul de saturaţie. Acest caz este specific aşezărilor urbane, unde 
datorită gradului ridicat de poluare a atmosferei cu pulberi, ceaţa este un fenomen 
frecvent. 

După modul de formare a ceţurilor, în cadrul Depresiunii Zalăului se deosebesc 
următoarele categorii: 
- ceţuri radiative – specifice perioadei de tranziţie dintre anotimpul cald şi rece 
(cel mai frecvent în lunile noiembrie-decembrie), se formează prin răcirea radiativă a 
aerului din apropierea suprafeţei active, care determină condensarea vaporilor de 
apă din acest strat. Se formează, de obicei, pe principalele văi unde se acumulează 
şi aerul rece scurs de pe versaţi împreună cu umiditatea conţinută, aceasta 
amplificând fenomenul. Un rol important în formarea acestui tip de ceaţă îl au şi 
inversiunile de temperatură. Maximul de dezvoltare a acestui tip de ceaţă se 
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realizează în orele dimineţii dar au o durată scurtă de existenţă (în primile ore de la 
răsăritul soarelui se evaporă); 
- ceţuri advective – se produc îndeosebi iarna, prin pătrunderea aerului rece şi 
umed de origine polar-maritimă din direcţie nord-vest; acestea, întâlnind o suprafaţă 
activă răcită, se răcesc în continuare radiativ, atingând punctul de saturaţie şi 
condensează sub formă de ceaţă. Din această perspectivă, acest tip de ceaţă mai 
poate fi considerat ca fiind de origine advectiv-radiativă. Se dezvoltă, de asemenea, 
în cadrul formelor concave de relief, văilor hidrografice; 
- ceţuri frontale – sunt rezultanta intersecţiei plafonului inferior al norilor 
stratiformi cu suprafaţa activă mai înaltă (unităţi deluroase, munţi). Astfel, acest tip de 
ceaţă poate fi întâlnit numai pe formele înalte de relief ale Munţilor Meseş. Formarea 
şi frecvenţa acestui tip de ceaţă în sezonul rece al anului este legată şi de frecvenţa 
fronturilor de ocluzie, care dau o vreme umedă, ploioasă şi ceţoasă, iar în sezonul 
cald de fronturile reci care treversează unitatea. 

 
Ceţurile de vale de tip radiativ, advectiv-radiativ, sunt mai frecvente în cadrul 

Depresiunii Zalăului toamna şi iarna cu număr maxim de cazuri în luna decembrie 
sau în ianuarie. Ceţurile frontale au o frecvenţă maximă în lunile de toamnă. 

Numărul total al cazurilor de zile cu ceaţă la nivelul Depresiunii Zalăului pune în 
evidenţă existenţa unui maxim principal în luna ianuarie (8-10 zile/lună) şi unul 
secundar în luna octombrie (7-8 zile/lună). Minimul principal se produce în luna 
aprilie (2 zile/lună maximul atingând 7 zile). 

Vizibilitatea atmosferică - reprezintă un parametru numeric ce depinde de 
starea optică a atmosferei; ea este în funcţie directă de intensitatea şi de durata 
diferitelor fenomene atmosferice ce reduc transparenţa aerului (ceaţa, norii, 
precipitaţiile). 

Vizibilitatea atmosferică (exprimată în procente) poate fi considerată un 
parametru climatic calitativ, care se ia în calcul mai mult în aprecierea confortului de 
trafic rutier, aerian, în domeniul turismului, prin facilitatea cu care se poate admira 
peisajul etc. 

Valoarea vizibilităţii se apreciază prin distanţa maximă dincolo de care un obiect 
proiectat pe fondul cerului devine invizibil. Din acest punct de vedere vizibilitatea se 
grupează pe trei categorii: vizibilitate redusă – sub 1 km; vizibilitate medie – 1-10 km; 
vizibilitate mare – peste 10 km. 

În Depresiunea Zalăului vizibilitatea atmosferică are un regim anual şi diurn 
direct dependent de regimul elementelor climatice care îl generează şi controlează. 
Astfel, în ariile joase ale culoarului, vizibilitatea este în general redusă şi medie 
datorită condiţiilor de ceaţă frecventă peste care se suprapun şi particulele în 
suspensie generate de activitatea umană şi industială, iar odată cu creşterea 
altitudinii, aceasta devine mare; de asemenea, aceasta este mai scăzută în 
perioadele de tranziţie dintre anotimpuri când sunt predominante ceţurile. Cele mai 
bune condiţii de vizibilitate se produc în lunile august-septembrie când se instalează 
regimul anticiclonic cu vreme însorită şi fără precipitaţii. 

 
Precipitaţiile atmosferice 
Precipitaţiile atmosferice reprezintă una dintre cele mai importante elemente 

climatice şi totodată o componentă a bilanţului hidric. În acelaşi timp, aceasta 
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reprezintă sursa de bază a alimentării unui spaţiu geografic cu umiditate şi apă, care 
ulterior dă naştere şi întreţine o serie de procese fizice, fizico-chimice, geochimice, 
biotice din cadrul unui spaţiu geografic. De asemenea, precipitaţiile sunt generatoare 
de geosisteme specializate în distribuţia lor spaţială (hidrografic), de geosisteme care 
sunt modelate de către factorul hidric (morfologic), de geosisteme care folosesc apa 
ca şi componentă organizatorică, de susţinere şi organică (antropice, tehnogen-
industriale, biotice, ecosisteme etc).  

Precipitaţiile atmosferice se pot forma din nori frontali, care iau naştere la 
interacţiunea a două sau mai multe mase de aer, din nori care se formează în 
interiorul maselor de aer, fie sub acţiunea proceselor de răcire radiativă (nori 
stratiformi), fie prin dezvoltarea convecţiei termice (nori cumuliformi). 

Gradul de pluviozitate a climatului se exprimă astfel în funcţie de densitatea 
reţelei hidrografice, precum şi de gradul de adâncire respectiv evoluţie a văilor. La 
aceasta se adaugă şi tipul de vegetaţie existent în zonă şi etajarea pe verticală a 
acesteia, care în bună măsură este influenţată şi de distribuţia altitudinală a 
cantităţilor de precipitaţii. 

Datorită marii varietăţi a proceselor pluviogenetice, precipitaţiile atmosferice, 
comparativ cu alte elemente meteorologice, se caracterizează printr-o mare 
neuniformitate în distribuţia lor spaţio-temporală. Acestă distibuţie se exprimă prin 
cantitate, durată, intensitate şi frecvenţă. 

 
Repartiţia anuală a cantităţii de precipitaţii 
Poziţia spaţială a Depresiunii Zalăului, în calea circulaţiei predominant vestice şi 

nord-vestice a aerului, orientarea pe direcţie vest-est a acesteia, forma de culoar 
depresionar ce favorizează pătrunderea maselor de aer din ambele sensuri (atât din 
vest cât şi din est), manifestarea efectului de canalizare a maselor de aer, efectul de 
baraj orografic manifestat de Munţii Meseş, etajarea treptelor morfometrice, 
determină o distribuţie neuniformă spaţio-temporală a cantităţilor de precipitaţii. 
Suma anuală a cantităţilor medii multianuale de precipitaţii pune în evidenţă la nivelul 
Depresiunii Zalăului o creştere treptată a valorilor dinspre aria central-vestică (600-
700 mm/an) grefată pe valea Zalăului spre cea periferică din vest unde se produc 
peste 700 mm/an. Din analiza datelor medii de precipitaţii pentru zona analizată, 
sporul sau deficitul de precipitaţii comparativ cu media multianuală se datorează 
excesului sau deficitului de precipitaţii din toate lunile anului sau numai din anumite 
luni, îndeosebi deficitului din lunile de vară. Sporul excesiv cantitativ de precipitaţii din 
unii ani este rezultatul unei intense activităţi ciclonice ce se dezvoltă la periferia 
nordică a minimei barice din Marea Mediterană, ca urmare a adâncirii şi extinderii 
acesteia peste părţile sudice şi centrale ale continentului.  

Creşterea cantităţilor de precipitaţii precum şi procesul de răcire al vremii 
capătă caracter excesiv vara, în condiţiile în care odată cu adâncirea minimei din 
Bazinul Mării Mediterane are loc şi intensificarea câmpului de presiune ridicată situat 
în nordul Europei. În urma contrastului baric ce apare între cele două centre, se 
intensifică circulaţia polară cu pătrunderea unor mase de aer rece din bazinul arctic, 
care pe lângă scăderea accentuată a temperaturii, determină creşterea nebulozităţii 
şi căderea de precipitaţii abundente cantitativ şi cu caracter de aversă. 

Anii cu precipitaţii scăzute cantitativ se datorează predominării unui regim de 
presiune ridicată deasupra părţii centrale şi sud-estice a Europei, rezultată din 
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extinderea dorsalei anticiclonului Azorelor, sau datorită formării unor câmpuri 
anticiclonale centrate deasupra Poloniei şi Rusiei. 

Anii cu vreme călduroasă şi secetoasă sunt cauzaţi de invazia şi staţionarea 
aerului polar continentalizat sau a maselor de aer tropicale învechite, care prin 
pătrunderea spre partea centrală a Europei se continentalizează şi mai mult. 

 
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii  
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii permite o apreciere mai complexă a 

regimului precipitaţiilor. În general se poate constata că în cadrul Depresiunii Zalăului 
şi implicit în municipiul Zalău cantităţile medii lunare de precipitaţii se repartizează în 
mod diferit de la o lună la alta, în funcţie de frecvenţa şi direcţia de acţiune a 
sistemelor barice, a maselor de aer şi a fronturilor atmosferice, precum şi a 
proceselor locale convective generatoare de precipitaţii. În perioada caldă a anului, 
alături de circulaţia generală a atmosferei, la căderea cantităţilor mari de precipitaţii 
contribuie într-un mod apreciabil şi procesele convective. În cadrul municipiului 
Zalău, procesele convective întrunesc condiţii favorabile de dezvoltare, datorită 
efectului de canalizare a maselor de aer şi efectului de baraj orografic jucat de 
unităţile montane învecinate. La aceasta se adaugă şi caracterul suprafeţei active din 
cadrul zonei, care contribuie cu un aport substanţial de umiditate prin procese de 
evapotranspiraţie. Aceste procese întrunesc condiţii favorabile de producere pe 
flancul estic al depresiunii, unde masele de aer în mişcarea lor laminară suferă o 
ascensiune forţată impusă de relieful muntos, de unde preia o cantitate însemnată de 
umiditate rezultată din evapotranspiraţia vegetaţiei forestiere care se dezvoltă pe 
suprafeţe extinse în această parte.  

Acestă umiditate alături de cea conţinută în aer este ridicată convectiv, până la 
altitudinea optimă de condensare, când rezultă nori convectivi de tip Cumulonimbus 
ce dau precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de averse. 

 
Tabel 5. Variaţia anuală a cantităţii medii lunare multianuale de precipitaţii în 

municipiul Zalău în intervalul 1994-2001 (www.tutiempo.net). 
Anul  
 
Luna     

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I 116,33 29,73 16,26 5,08 12,70 13,97 12,69 11,32 
II 8,15 26,17 12,19 8,89 5,85 41,90 11,43 5,08 
III 13,72 26,93 7,87 5,08 19,31 9,14 6,24 16,77 
IV 27,94 26,42 8,89 29,22 43,19 18,04 14,24 21,08 
V 112,79 42,69 21,08 45,98 45,48 62,75 21,54 4,07 
VI 23,87 38,11 31,51 66,05 115,31 90,19 38,24 5,59 
VII 23,87 11,18 27,94 81,29 83,57 48,77 24,32 27,18 
VIII 26,67 60,46 33,27 160,28 25,66 30,21 11,24 1,27 
IX 13,97 45,46 73,66 56,66 42,15 21,25 2,24 4,32 
X 20,07 4,06 4,08 14,46 67,07 8,63 1,24 4,83 
XI 6,61 21,85 7,63 17,28 21,59 4,07 3,58 1,78 
XII 20,85 27,96 31,5 21,82 7,12 19,55 8,35 8,63 
Anual 414,84 361,02 275,88 512,09 489 368,47 155,35 111,92 
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Astfel, se observă o minimă principală în luna octombrie (cca. 15 mm) şi una 
secundară în luna martie (cca.20 mm) şi o maximă principală în luna iunie (cca. 70 
mm) şi una secundară în luna septembrie (cca. 40 mm) - fig. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Variaţia anuală a cantităţii medii lunare multianuale de precipitaţii în 
municipiul Zalău. 

 
Un alt aspect important ce se pune în evidenţă în ultima perioadă de timp este 

şi cel de creştere a amplitudinii de variaţie a cantităţilor medii lunare şi anuale de 
precipitaţii. Acest aspect denotă amplificarea generală a instabilităţii climei în ultima 
perioadă de timp şi apariţia fără precedent a unei alternanţe de ani secetoşi şi ani 
ploioşi pe un interval scurt de timp (cca. 2-3 ani), fapt ce amplifică impactul climei 
asupra dezvoltării teritoriale şi impune luarea în serios a variaţiei elementelor 
climatice, mai ales cele legate de cantitatea de precipitaţi. 
 

Cantităţile de precipitaţii maxime şi minime absolute lunare 
Analiza datelor privind cantităţile maxime şi minime absolute de precipitaţii 

produse în municipiul Zalău, arată că valorile lunare oscilează în decursul anilor în 
limite largi. Urmărind domeniul de repartiţie al valorilor extreme lunare în decursul 
anului, se constată că cele mai ridicate cantităţi maxime lunare revin intervalului mai-
august, când precipitaţiilor frontale li se adaugă cele de origine convectiv-termică. În 
sezonul rece al anului (mai ales în lunile noiembrie, decembrie şi februarie) valoarea 
cantităţilor maxime se reduce datorită genezei frontale a precipitaţiilor. Norii 
stratiformi care se formează, dau în general precipitaţii slabe cantitativ, sub formă de 
ninsoare sau burniţă. Distribuţia spaţială a cantităţilor maxime şi minime absolute 
lunare prezintă o importanţă practică deosebită (în alimentarea cu apă a localităţilor, 
protecţia împotriva inundaţiilor etc.), mai ales în zonarea agricolă. Din această 
perspectivă în Depresiunii Zalăului, în perioada caldă a anului (mai-iulie) cantităţile 
maxime lunare nu scad sub 15 mm ceea ce asigură culturilor agricole o cantitate de 
umiditate chiar şi în perioade cu vreme mai secetoasă  

Cantităţile minime lunare de precipitaţii din lunile de iarnă ridică însă problema 
asigurării rezervei optime de apă din sol, necesară culturilor, odată cu începerea 
ciclului de vegetaţie, precum şi asigurarea unui strat de zăpadă suficient pentru a 
apăra semănăturile de toamnă de îngheţul din perioadele cu ger. Cantităţile minime 
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de precipitaţii din perioada de iarnă-primăvară este însă sufucientă pentru a asigura 
necesarul minim de umiditate pentru existenţa culturilor.  

 
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore 
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore scot în evidenţă caracterul 

pluvial al unui teritoriu. În cadrul culoarului se observă o repartiţie spaţială diferenţiată 
a maximelor pluviometrice absolute, ceea ce denotă că la formarea lor concură mai 
mulţi factori climatogenetici cum ar fi: 
- în sezonul rece al anului, ca urmare a contrastelor dintre masele de aer ce se 

succed în cadrul activităţilor ciclonice, care prin amploarea lor duc la formarea 
de precipitaţii însemnate cantitativ;  

- cele din perioada caldă a anului sunt rezultanta activităţilor convectiv-termice; 
- precipitaţiile maxime pot avea şi o origine frontală legată de trecerea unui front 

rece de gradul II. 
În cadrul repartiţiei spaţiale a maximei absolute se observă că valorile cresc 

treptat de la vestul spre estul şi sudul Depresiunii Zalăului, datorită descărcării norilor 
şi a fronturilor ce conţin cantităţi însemnate de precipitaţii în partea estică a unităţii, 
acolo unde se şi formează.  

Maxima record de precipitaţii căzute în 24 de ore a fost de 120,2 mm 
înregistrată în municipiul Zalău la data de 09.07.1913. Această valoare s-a putut 
înregistra în această parte a culoarului prin conlucrarea mai multor factori 
climatogenetici: existenţa condiţiilor pentru o intensă mişcare convectivă a aerului în 
Depresiunea Şimleului, manifestarea efectului de baraj orografic determinat de către 
Munţii Meseş, (care a impus o mişcare convectivă forţată a aerului ce se deplasează 
din direcţie vestică), producerea unui intens proces de evapotranspiraţie în acest 
sector datorită prezenţei suprafeţelor forestiere.  

Cunoaşterea cantităţilor maxime absolute de precipitaţii căzute în 24 de ore, 
care conform legilor hazardului se pot repeta la o aceiaşi intensitate sau chiar mai 
mare, este hotărâtoare în proiectarea rezistenţei infrastructurilor teritoriale, a vetrelor 
de localităţi, a sistemelor de evacuare a apei, în zonarea culturlor agricole etc. 

 
Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori 
Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori se produc în perioada rece 

a anului, contribuind la formarea cantităţii lunare şi anuale de precipitaţii, cu cote 
variate în funcţie de durata de manifestare a condiţiilor climatice generatoare de 
hidrometeori (temperatura negativă a aerului, umiditatea aerului, viteza vântului). Din 
cantitatea totală de precipitaţii solide căzute în perioada rece a anului, cel mai 
frecvent hidrometeor este zăpada, iar în perioadele calendaristice de tranziţie dintre 
anotimpuri, burniţa şi lapoviţa. Valorile cantitative normale de hidrometeori căzute la 
momentul calendaristic potrivit, reprezintă elemente de favorabilitate în amenajarea 
teritoriului, iar excesele cantitative sunt factori perturbatori ce îngreunează sau 
blochează activităţile din domeniul transporturilor şi cele din aer liber, putând chiar 
dăuna activităţilor din agricultură. 

În Depresiunea Zalăului, hidrometeorii reprezintă o componentă climatică şi 
peisagistică specifică perioadei reci a anului, cu oscilaţii cantitative diferite ale duratei 
de manifestare de la un sezon la altul (fenomenul de oscilaţie tinde să se amplifice în 
ultima perioadă de timp, datorită transformărilor climatice ce se produc la nivel 
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global). Această diferenţiere se exprimă prin alternanţa  anilor cu cantităţi scăzute şi 
ridicate de hidrometeori. Zăpada reprezintă cel mai des tip de hidrometeor produs în 
cadrul municipiului Zalău iar stocarea ei la nivelul solului pe fondul existenţei unor 
temperaturi ale aerului sub 00 C, generează stratul de zăpadă. Primele zile cu 
ninsoare se produc din a doua jumătate a lunii noiembrie (mai rar în prima jumătate a 
lunii). Apariţia ninsorilor timpurii este strâns legată de instalarea deasupra părţii 
centrale ale Europei a unui anticiclon puternic şi de advecţia unor mase de aer reci şi 
umede, de natură arctică sau polară, pe flancul anterior al anticiclonului, ce duc la 
scăderea bruscă a temperaturii aerului şi la căderea de precipitaţii sub formă de 
hidrometeori. Aceştia ajungând la suprafaţa solului întâlnesc temperaturi pozitive 
astfel încât nu reuşesc să formeze un strat de zăpadă decât în părţile mai înalte ale 
culoarului. Ultimele zile cu ninsoare se produc în prima decadă a lunii aprilie, iar în 
mod excepţional, chiar şi în prima decadă a lunii mai, generate de aceleaşi condiţii 
sinoptice ca şi în cazul ninsorilor timpurii. Frecvenţa zilelor cu ninsoare atinge în 
medie 36 zile pe an.  

Numărul maxim de zile cu ninsoare se produce în luna ianuarie, cu o medie de 
11,7 zile iar intervalul mediu calendaristic cu posibilitate de producere este cuprins 
între lunile noiembrie–aprilie. 

Stratul de zăpadă la sol nu prezintă o continuitate spaţio-temporală. 
Lipsa de continuitate este determinată de pătrunderea frecventă a aerului cald 

din sectorul vestic al continentului care determină creşterea temperaturii aerului şi în 
consecinţă dispariţia acestuia. De asemenea, continuitatea este afectată şi de 
caracteristicile suprafeţei active, caracterizată prin neomogenitate (tip de suprafaţă, 
expoziţie, mod de exploatare economică etc).  

Durata stratului de zăpadă prezintă o repartiţie spaţială diferenţiată, astfel că 
acesta creşte odată cu altitudinea reliefului. În sectorul de vale aceasta are o 
persistenţă în medie de 40 zile pe an, în aria teraselor şi a părţii inferioare a 
piemonturilor de 40-50 zile, iar în partea înaltă montană depăşeşte 50 zile pe an.  

Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 7,1 cm pentru 
întreaga perioadă cu strat de zăpadă, cele mai mari grosimi înregistrându-se în lunile 
ianuarie şi februarie.  

Modul de depunere a stratului de zăpadă prezintă un interes deosebit într-o 
serie de domenii ale economiei, dintre care în mod deosebit interesează agricultura 
şi transporturile rutiere. 

Dispunerea uniformă a stratului de zăpadă reprezintă un aspect de 
favorabilitate pentru asigurarea protecţiei semănăturilor de toamnă împotriva 
îngheţului şi repartiţiei uniforme a rezervei de apă din sol, acumulată în timpul iernii. 

 
Presiunea atmosferică 
Presiunea atmosferică reprezintă un element climatic secundar în organizarea 

climatului dintr-un spaţiu geografic. Aceasta reprezintă un indicator de schimbare a 
vremii în urma modificărilor barice ce intervin în starea atmosferei.  

Din punct de vedere climatic, valoarea presiunii dă indicaţii cu privire la 
frecvenţa şi intensitatea cu care se manifestă centrii barici – cauză principală a 
schimbărilor neperiodice care se produc în starea elementelor climatice. Aceste 
oscilaţii neperiodice (mai ales cele cu amplitudine mare) sunt cauzatoare şi de 
disconfort baric, care asociate cu alte categorii de disconfort climatic (termic, de 
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umiditate, insolaţie) determină şi intreţin o stare generală de disconfort climatic cu 
repercursiuni negative asupra stării de sănătate a persoanelor meteosensibile. 

În cadrul municipiului Zalău, intensitatea şi regimul presiunii atmosferice este 
determinat de către factorii climatogenetici generali (dinamica generală a atmosferei 
şi formaţiunile barice asociate) şi locali (suprafaţa activă şi modul inegal de încălzire 
a acesteia). 

Valoarea medie anuală a presiunii atmosferice în cadrul municipiului Zalău este 
de cca. 995,4 mb. 

În mersul anual al  presiunii atmosferice se constată că cele mai ridicate valori 
se produc în intervalul septembrie-martie, iar cele mai scăzute în intervalul aprilie-
august. 

Presiunea scăzută din intervalul aprilie-august se datorează extinderii talvegului 
depresionar format între ariile ciclonale din Marea Mediterană şi cele din nordul 
Europei, precum şi a ciclonilor mobili care pătrund în partea centrală sau estică a 
Europei tot dinspre Marea Mediterană şi Atlanticul de Nord. 

Situaţiile cu presiune ridicată din perioada caldă a anului se datorează extinderii 
anticiclonului Azorelor sau a brâului de mare presiune ce se formează în partea 
centrală şi estică a Europei, prin unirea dorsalei anticiclonului Azorelor cu cea a 
anticiclonului Siberian. 

Presiunea ridicată din perioada rece a anului se datorează extinderii peste 
teritoriul Europei Centrale a dorsalei anticiclonului Siberian, de origine termică, care 
impune un regim de presiune ridicată. 

 
Vântul 
Vântul reprezintă o mărime vectorială caracterizată prin direcţie şi viteză. 

Acesta reflectă condiţiile circulaţiei generale şi locale ale atmosferei, a reliefului care 
pe de o parte crează obstacole în calea curenţilor de aer, având ca efect micşorarea 
vitezei vântului, iar pe de altă parte determină convergenţa şi canalizarea curenţilor 
de aer, determinând creşterea vitezei vântului. 

În anumite perioade ale anului şi în anumite situaţii sinoptice, vântul reprezintă 
elementul climatic care domină şi influenţează regimul celorlaltor elemente climatice, 
a activităţilor economice. În ariile expuse în permanenţă vântului (asemenea celor 
expuse insolaţiei, temperaturii, precipitaţiilor etc.) acesta se impune ca element 
„invariant” în raport de care se organizează celelalte structuri geosistemice 
(vegetaţia, elemente antropice etc.). 

Direcţia şi viteza vântului în cadrul municipiului Zalău este rezultanta îmbinării 
circulaţiei generale a atmosferei şi configuraţiei reliefului (tabel 6). 

 
Tabel 6. Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului la staţia Zalău (după Clima 

R.S.R., 1961). 
 

Direcţii N NE E SE S SV V NV 
Frecvenţa (%) 1,8 2,3 4 12 3 15 8 6 
Viteza (m/s) 1,5 2,1 2,0 2,3 2,1 2,4 1,9 2,0 
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Fig. 9. Direcţia şi frecvenţa anuală 
a vântului în cadrul municipiului 
Zalău (după Atlasul Climatic al 
R.S.R., 1966). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din analiza datelor climatice rezultă că în municipiului Zalău se pune în 
evidenţă atât la nivelul valorilor anuale cât şi a mediilor lunare, o circulaţie 
predominant sud-vestică şi sud-estică a vântului datorită efectului de canalizare 
impus de unităţile montane adiacente. 
Situaţiile de calm atmosferic au o pondere covârşitoare în toate lunile anului (peste 
50% din cazuri) valorile minime înregistrându-se primăvara şi cu o maximă toamna.  

Viteza vântului pe direcţii în municipiul Zalău pune în evidenţă o variaţie spaţio-
temporală destul de mică. Din analiza valorilor medii multianuale ale vitezei vântului 
se observă că aceasta este mai ridicată iarna şi primăvara, când se amplifică 
contrastele termice dintre formaţiunile barice ce afectează zona în această perioadă 
a anului şi se reduce substanţial toamna când se instalează un regim anticiclonic de 
blocaj în circulaţia atmosferică. 

Vara, regimul diurn al vântului pune în evidenţă o viteză scăzută noaptea şi una 
crescută în timpul zilei, în jurul orelor 13-14, când se amplifică procesele convective. 
În perioada de iarnă regimul diurn care are o variaţie mică de la zi la noapte, este 
perturbat numai de mişcările advective ale aerului. 

Vânturi specifice, locale. Brizele de vale sunt vânturi locale care au două direcţii 
de dezvoltare: vale-culme şi culme-vale şi au toate condiţiile favorabile de dezvoltare 
în spaţiul geografic al municipiului Zalău (prezenţa unităţilor montane limitrofe şi a 
văilor respectiv a interfluviilor). 

În timpul zilei, aerul încălzit deasupra suprafeţelor active formează un flux 
ascendent în direcţia culmii, iar noaptea se deplasează în sens opus, ca flux 
descendent, de-a lungul văilor. 

Briza de munte se resimte în cadrul culoarului începând cu orele 20 pe timp de 
vară şi cu orele 18-19 pe timp de iarnă, până la 7-8 respectiv 10-12. Briza de vale 
bate în restul intervalului orar, în timpul zilei. Momentele de schimbare ale direcţiei 
brizei se caracterizează prin calm atmosferic. 

Brizele de munte şi de vale se produc în tot cursul anului, fiind mai pronunţate 
în anotimpul cald. Viteza vântului în timpul brizei creşte de la 0,5-1 m/s în orele de 
seară, până la 2-3 m/s în cursul nopţii şi spre dimineaţă.  
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Grosimea stratului de aer afectat de briza de munte este de circa 3-5 m la 
instalare, în orele de seară, şi poate atinge 9-10 m în cursul nopţii. Acesta este mai 
mic în cursul zilei. 
  

Alte fenomene climatice 
Chiciura, reprezintă fenomenul de sublimare a vaporilor de apă pe obiectele din 

spaţiul geografic în condiţiile invaziei unei mase de aer umed, de natură oceanică 
urmat după o perioadă de puternică răcire. În cadrul municipiului Zalău chiciura se 
poate produce din noiembrie până în martie, ea fiind specifică  perioadei reci a 
anului. Existenţa condiţiilor de formare a chiciurei o perioadă lungă de timp oferă 
prilejul depunerii unor mari cantităţi de gheaţă pe diferite tipuri de infrastructuri 
teritoriale (cabluri de curent electric, alte dotări din aer liber), pe crengile copacilor, 
ducând la ruperea acestora. Pe de ală parte chiciura reprezintă un aport suplimentar 
pentru îmbogăţirea rezervei de umiditate din sol. 

Poleiul, este un fenomen mai rar în municipiul Zalău, producerea lui fiind 
caracteristică lunilor de iarnă. Acesta se formează prin îngheţarea pe un substrat 
suprarăcit a picăturilor de apă, aceasta ducând la formarea unui strat compact de 
gheaţă, subţire şi foarte alunecos. Formarea poleiului este determinată mai puţin de 
cauze locale şi mai mult de circulaţia şi stratificaţia generală a atmosferei (în 
condiţiile de trecere a fronturilor calde şi advecţiei maselor de aer peste suprafeţe 
puternic răcite). Efectul climatic al poleiului se răsfrânge în domeniul organizării 
activităţilor economice prin îngreunarea şi chiar paralizarea traficului rutier pe 
perioada de manifestare. 

Grindina, este un fenomen climatic specific perioadei calde a anului şi este 
generat de ploile cu caracter convectiv şi ploile frontale de mare intensitate. 
Fenomenul are o frecvenţă medie anuală de cca. 3-4 cazuri, luna cu cele mai multe 
cazuri fiind iunie (cca. 1-2 cazuri pe lună).  

Fenomenele orajoase, sunt fenomene electrice ale atmosferei şi se produc la 
nivelul municipiului Zalău începând cu luna aprilie până în luna noiembrie. Numărul 
mediu anual cu fenomene orajoase se ridică în medie la cca. 12 zile, iar frecvenţele 
cele mai mari de producere se încadrează în intervalul aprilie-octombrie, când şi 
intensitatea proceselor convectiv-termice înregistrează intensităţile maxime. În 
celelalte luni ale anului, fenomnenele orajoase se produc cu totul excepţional, fiind 
de origine frontală. Din punct de vedere al implicaţiilor în organizarea activităţilor 
economice, fenomenele orajoase interesează mai ales din perspectiva avariilor pe 
care le pot genera prin lovirea unor construcţii sau obiective izolate de către 
„trăsnete”. 

 
Particularităţi ale organizării climatului în municipiului Zalău 
Evoluţia şi repartiţia spaţio-temporală a elementelor climatice în strânsă 

legătură cu radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile 
suprafeţei active, încadrează climatul municipiul Zalău în categoria celui continental 
moderat, specific unităţilor vestice ale ţării. Pe acest fundal al climatului general se 
suprapun o serie de topoclimate cu caracteristici proprii, determinate de specificitatea 
suprafeţei active. Ţinând cont de însuşirile suprafeţelor active, de orientarea şi gradul 
lor de înclinare, de expunerea acestora faţă de razele solare şi circulaţia aerului în 
cadrul municipiului se pot deosebi mai multe tipuri de topoclimate: 
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a) Topoclimatul de versant. Acesta se conturează la nivelul versanţilor din 
cadrul teritoriului municipiului Zalău ce aparţin Munţilor Meseş. Factorul predominant 
al modelării topoclimatului de versant îl reprezintă expoziţia, panta şi legat de 
aceasta, circulaţia aerului respectiv gradul de insolaţie. Topoclimatul de versant se 
evidenţiază prin amplitudini mici de oscilaţie a temperaturii aerului datorită expunerii 
permanente la circulaţia aerului ceea ce nu permite o supraîncălzire a acestuia, 
variaţia duratei de insolaţie cu impact direct asupra temperaturii versanţilor cu 
expoziţie sudică şi nordică. De asemenea, o specificitate a topoclimatului de versant 
o reprezintă creşterea gradului de nebulozitate şi a cantităţilor de precipitaţii.  

b) Topoclimatul urban. Acesta se organizează în cadrul spaţiilor urbane unde 
datorită transformării integrale a caracteristicilor suprafeţelor active (predominarea 
suprafeţelor active artificiale care au diferite albedouri, de obicei mari cu excepţia 
asfaltului care absoarbe aproape integral radiaţia solară, orientări diferite şi unghiuri 
mari faţă de incidenţa razelor solare (cazul pereţilor clădirilor), prezenţa în cantităţi 
mari a particulelor fine de praf în atmosferă ce joacă rolul de nuclee de condensare, 
slaba reprezentare a suprafeţelor active vegetale) parametrii climatici sunt modificaţi 
de cele mai multe ori, aceştia primind caracter şi nuanţe „excesive”. Astfel, 
temperatura aerului atât iarna cât şi vara înregistrează valori mai ridicate în cadrul 
spaţiului urban comparativ cu spaţiile limitrofe adiacente. Datorită coeficientului de 
conductibilitate calorică ridicat a asfaltului, în timpul zilei acesta înmagazinează o 
cantitate importantă de căldură, care este cedată apoi treptat în cursul nopţii stratului 
superficial de aer. Umiditatea aerului înregistrează valori scăzute mai ales ziua când 
acesta este puternic încălzit. Circulaţia aerului este mult modificată datorită 
obsacolelor existente în faţa acestuia (clădiri în special). Astfel, dintr-o curgere 
laminată aceasta se transformă într-o mişcare turbulentă, pe diverse traiectorii ceea 
ce determină şi o împrăştiere mare a particulelor solide creând astfel condiţii 
favorabile pentru formarea ceţii în timpul toamnei şi producerii ploilor convective vara. 
 
• Vegetaţia 

Vegetaţia este elementul dominant ce, în asociere cu diverse dotări, contribuie 
la îndeplenirea funcţiunilor ecologice, sanitar-igienice, utilitar economice, de 
agrement şi estetice ale spaţiului urban modern. Din punct de vedere biogeografic 
vegetaţia naturală de pe teritoriul municipiului Zalău se încadrează în seria de 
zonalitate vest-europeană, etajul nemoral de dealuri şi podişuri cu subetajul stejarului 
şi etajul nemoral de munţi scunzi cu subetajul fagului, provincia Central-Europeană 
Carpatică. 

Pe lângă vegetaţia zonală, alcătuită dintr-un complex de formaţiuni şi asociaţii 
aflate în concordanţă cu condiţiile fizico-geografice specifice, apar şi formaţiuni 
intrazonale şi azonale localizate în condiţii speciale. Vegetaţia naturală cu caracter 
primar (mai ales în ce priveşte vegetaţia herbacee) a fost înlocuită aproape în 
întregime de către formaţiunile secundare sau vegetaţia de origine antropică.  

Pe teritoriul municipiului prin studii de specialitate au fost identificate apr. 1000 
de specii de plante vasculare, inclusiv specii introduse. 

Din punct de vedere ecologic pe teritoriul municipiului se întâlnesc:  
- formaţiuni herbacee naturale de un spectru destul de variat, de la cele 

mezoxerofile spre mezofile, mezohigrofile şi higrofile şi  
- asociaţii forestiere naturale aparţinând subetajului nemoral al cvercineelor şi 
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subetajului făgetelor, precum şi formaţiuni intrazonale de zăvoi,  
- vegetaţie sinantropă, alcătuită din comunităţi ruderale şi segetale,  
- culturile agricole,  
- vegetaţia decorativă ale grădinilor şi cimitirelor,   
- plantaţiile forestiere. 

 
Vegetaţia naturală herbacee este alcătuită aproape în totalitate din formaţiuni 

secundare, instalate în locul pădurilor defrişate în perioada istorică (din subboreal 
până în prezent). 

Pe versanţii însoriţi şi semiînsoriţi înclinaţi, ca rezultat al practicării unui păşunat 
excesiv s-a instalat o comunitate de amestec FESTUCETO (RUPICOLAE) – 
BOTROCHLOETUM ISCHAEMI Resm. 65. Pe terenurile cele mai afectate s-a ajuns 
la comunităţi de bărboasă, fără valoare furajeră, BOTRIOCHLOETUM ISCHAEMI I. 
Pop 77. În zonele puternic erodate din Zona Ortelec apar ass. CARICETUM 
HUMILIS Zolyomi 39 şi FESTUCETO – POTENTILLETUM ARENARIAE Resm. et 
Floaşu 67 cu subas. Thymio – potentilletosum arenariae Resm. et Floaşu 67. Aceste 
asociaţii, având o acoperire redusă a solului (10 - 50 %), nu opun practic nici o 
rezistenţă la eroziunea accelerată care se desfăşoară în zonă. În arealele extrem de 
puternic erodate, pe fronturile alunecărilor recente şi pe terenurile decopetate au fost 
semnalate comunităţi monospecifice de podbal, Tussilago farfara 
(TUSSILAGINETUM FARFARAE Oberd. 49), sulfină, Melilotus officinallis, pălămidă, 
Cirsium arvense, centauree, Centaurea spinulosa, C. micranthos, etc.  

Asociaţiile mezoxerofile se continuă ca un set de cenoze cu caracter secundar, 
ocupând versanţii însoriţi şi semiînsoriţi mai puţin înclinaţi, zonele interfluviale în 
mozaic cu fitocenozele de Festuca rupicola.  Principalele asociaţii întâlnite au fost: 
THYMO COMOSI – FESTUCETUM RUPICOLAE (Csuros 59) I.Pop et Hodişan 85, 
CARICI HUMILIS – BRACHYPODETUM PINNATI Soo (42) 47 şi BRACHYPODIO 
PINNATI – FESTUCETUM RUPICOLAE Mahr. 65, asociaţii edificate de obsigă, 
Brachypodium pinnatum, AGROSTIDETO – FESTUCETUM RUPICOLAE Cs.-
Kaptalan (62) 64 care, împreună cu alte comunităţi la edificarea cărora participă iarba 
vântului, Agrostis tenuis prezintă cea mai mare importanţă pentrucomunitatea locală, 
atât prin suprafaţă, cât şi prin calitatea pajiştilor, AGRORYRETUM INTERMEDIAE 
Dihoru 71, ce se înfiripează ca pâlcuri cu extensiune variabilă compacte şi sărace în 
specii în mijlocul celorlalte asociaţii.  

Asociaţiile mezofile sunt predominant de origine secundară, rezultând în urma 
defrişărilor pădurilor din zonă, ce au avut loc atât în trecut, când s-au efectuat 
predominant pentru extinderea terenurilor cultivate şi păşunilor, cât şi în prezent, 
predominant pentru extinderea perimetrului construit. Formaţiunile predominante sunt 
cele edificate de păiuş cu iarba vântului, AGROSTIO TENUIS – FESTUCETUM 
RUPICOLAE M. Csuros-Kaptalan 56. În arealele microdepresionare şi pe glacisurile 
de la baza versanţilor pe soluri cu început de gleizare sau pseudogleizare, sunt 
frecvente asociaţiile de firuţă de câmp şi păiuş de câmp FESTUCETUM PRATENSIS 
Soo 38 şi POETUM PRATENSIS Rav. et al. 56, lor deseori adăugându-se iarba 
câmpului, AGROSTIDETUM STOLONIFERAE (Ujvarosi 41) Burduja et al. 56 cu 
subas. Eleocharetosum Soo (33) 71, AGROSTIDETO – FESTUCETUM PRATENSIS 
Soo 49, LOLIETUM PERENNIS Safta 43 şi asociaţii edificate de coada vulpii, 
ALOPECURETUM PRATENSIS (Regel 25) Steffen 31 şi RANUNCULO REPENTIS – 
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ALOPECURETUM PRATENSIS Ellmauer 33 cu subas. Geranietosum pratensis 
Zaliberova 82. Asocaţia SENECIONI SYLVATICI – EPILOBIETUM ANGUSTIFOLII 
R. Tx. 37, a fost observată instalându-se în locul pădurilor defrişate recent.  

Într-o categorie separată se înscriu asociaţiile mezofile ale “lizierelor de pădure” 
din clasa TRIFOLIO – GERANIETEA, şi care cuprind plante herbacee înalte, ce 
dezvoltă fitocenoze ades luxuriante, cu un grad ridicat de biodiversitate. În afara de 
acestea se mai pot semnala alte câteva asociaţii mezofile spre mezoxerofile, precum 
TRIFOLIO – AGRIMONIETUM Th. Muller 61 şi STACHYO – MELAMPYRETUM 
BIHARIENSIS Coldea et Pop 92.  

Formaţiunile intrazonale, formate din asociaţii mezo-higrofile, higrofile şi 
hidrofile sunt răspândite în luncile văii Zalăului şi afluenţilor săi, pîrîului Miţei, văii 
Ortelecului, la baza glacisurilor, favorizate de apa freatică situată aproape de 
suprafaţă, în locurile de ieşire a izvoarelor de coastă (aşa numitele asociaţii 
fontinale), dar şi în arealele microdepresionare de natură antropică (canale de drenaj 
etc.), predominant pe gleiesoluri şi variante gleice ale altor tipuri de soluri.  

Principalele asociaţii mezo-higrofile depistate în zonă sunt: ARRHENA-
THERETUM ELATIORIS Br.-Bl. 19 s. L. Scherer 25, Soo 69, POETUM TRIVALIS 
Soo 40, AGROSTIO – DESCHAMPSIETUM CAESPITOSAE Ujvarosi 47, 
PETASITETUM HYBRIDI Soo 40. În cea mai mare parte aceste asociaţii vegetale au 
o origine secundară, numai asociaţia CALAMAGRSTIETUM EPIGEI Jurasek 28 fiind 
considerată de origine primară aproape certă. 

Vegetaţia hidrofilă de talie mare cuprinde stufărişurile cu asociaţiile 
PHRAGMITETUM VULARIS Soo 27 şi SCIRPO – PHRAGMITETUM M. Koch 26 şi 
păpurişurile: TYPHAETUM LATIFOLIAE (Soo 27) Lang 73 şi TYPHWETUM 
ANGUSTIFOLIAE (All 22) Pign 43 dezvoltate mai ales în zona lacului Şimandi, la 
care se adaugă fitocenoze edificate de ierburi şi rogozuri înalte: GLICERIETUM 
FLUITANTIS Eggler 33, CARICETUM VESICARIAE Chouard 24 (Br.-Bl. et Denis 26, 
Zolyomi 31), CARICETUM GRACILIS Almquist 29; Th. 37, CARICETUM VULPINAE 
Soo 27, CALAMAGROSTIETUM PSEUDO-PHRAGMITIS Kopecky 68, JUNCO – 
MENTHETUM  LONGIFOLIAE Lohn 53, SPARGANIETUM  ERECTI Roll 38, 
EQUISETETUM  FLUVIATILIS Steffen 31, JUNCO – AGROSTETUM Resm. 70. 

 
Vegetaţia forestieră naturală  
Pădurile, în trecut mult mai extinse, au fost defrişate şi înlocuite cu culturi, pajişti 

sau construcţii.  
Subetajul nemoral al cvercineelor ocupă suprafeţele interfluviilor şi a versanţilor 

însoriţi din apropierea culmii Meseşului între 300-500 m altitudine. Predomină 
goruneto – cărpinetele „transilvane”, LATHYRO HALLERSTEINII – CARPINETUM 
Coldea 92 şi CARPINO – QUERCETUM (PETRAEAE) (Borza 41) I. Pop et Hodişan 
66. Spre nord, în zonele mai joase apar şi cerete şi cereto-gîrniţete.  

Culmea Meseşului este ocupată de făgete pure (la altitudinile cele mai ridicate 
de peste 600 m) şi goruneto – făgete la altitudini mai coborâte, unde vegetaţia este 
distribuită în strânsă legătură cu relieful. În staţiunile umede şi cu amplitudini termice 
mai reduse (coastele umbrite) se desfăşoară făgetele, iar staţiunile mai uscate cu 
amplitudini de temperatură mai mari (partea mijlocie şi superioară a coastelor 
însorite) sunt acoperite cu gorunete. În unele situaţii de tranziţie se formează şi 
păduri amestecate de gorun şi fag sau de gorun, fag şi alte specii de foioase (frasin, 
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paltin, jugastrul, etc.) cuprinse sub denumirea generică de şleauri de deal cu gorun şi 
fag. 

În zonele de luncă mai persistă resturi de zăvoaie edificate anin (Alnus nigra), 
de sălcii şi răchite: SALICETUM ALBAE – FRAGILIS Issler 26 em. Soo 58, 
SALICETUM TRIANDRAE şi asociaţii de amestec, SALICI – POPULETUM (Tx. 31) 
Mejer Drees 36 puternic afectate de regularizările efectuate. 

Vegetaţia arbusticolă se întâlneşte cel mai des sub formă de grupări ecotonale 
de arbuşti xerotermi ce formează desişuri separate de tip maquis, cum ar fi asociaţiile 
RHAMNO – PRUNETUM SPINOSAE Goday et Carbonell 61, PRUNO SPINOSAE – 
CRATEGETUM (Soo 27) Hueck 31 şi CORYLETUM AVELLANAE Soo 27. Pe 
versanţii semiumbriţi pe luvosoluri bogate în substanţe nutritive se întâlneşte 
SAMBUCETUM RACEMOSAE Oberd 73.  

 
Vegetaţia sinantropă şi cultivată 
Comunităţile ruderale se subîmpart, în funcţie de natura lor în:  
- vegetaţia căilor de comunicaţii şi vetrelor aşezărilor umane: în arealele 

puternic bătătorite întâlnindu-se formaţiuni ca LOLIO - PLANTAGINETUM MAJORIS 
(Linkola 21) Beger 30, LOLIO – TRIFOLIETUM REPENSIS, POLIGONETUM 
AVICULARIS Gams 27, la marginea drumurilor, pârloagelor pe terenuri cu umiditate 
moderată se instalează POTENTILLO (ARGENTEAE) – ARTEMISIETUM ABSINTHII 
Falinski 65; 

- vegetaţia buruienişurilor înalte nitrofile din clasa ARTEMISIETEA, cum ar fi: 
URTICO – AEGOPODIETUM R. Tx. 63, asociaţie pionieră ce se instalează în jurul 
aşezămintelor pastorale, URTICETUM DIOICAE Steien 31 Turenschi 42, 
TANACETO – ARTEMISIETUM VULGARIS Br.-Bi. (31) 49 cu subas. 
Pastinacetosum Szabo 71, ARTEMISIETUM ANNUAE Morariu 43 emend. Dihoru. 
Pe locuri bătătorite, suprapăşunate, dar bogate în substanţe nutritive se instalează  
SAMBUCETUM EBULI (Kaiser 26) Felfoldi 42. 

- vegetaţia buruienişurilor higrofile (BIDENTETEA TRIPARTITI). 
 

Comunităţile segetale sunt reprezentate de diverse tipuri de buruienişuri de 
culturi din clasa SECALIETEA, AGROPIRETUM REPENTIS Felfoldy 42 cu subas. 
Convolvuletosum arvensis, etc. 

 
Plantaţiile forestiere  
Plantaţiile forestiere se impun în peisajul municipiului mai ales prin faptul că 

sunt realizate cu specii străine biotopului respectiv fiind constituite mai ales din 
diverse specii de conifere, în care predomină pin şi salcâm.   

Vegetaţia cu caracter decorativ de asemenea este, în cea mai mare parte 
alohtonă, ea fiind caracteristică în primul rând parcurilor amenajate, scuarurilor, 
grădinilor şi cimitirelor.  

 
• Zone naturale protejate 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău nu există zone naturale protejate 
declarate. 

Conform Legii apelor nr. 107 / 96, se instituie zone de protecţie a cursurilor 
cadastrale de apă şi a lacurilor: câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri şi 15 
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m de la nivelul mediu al oglinzii lacurilor.  
 

• Fauna 
Din punct de vedere zoogeografic fauna sălbatică de pe teritoriul Zalăului 

aparţine Provinciei Dacice, subdiviziune a Supraprovinciei Central-Europene. 
Ecologic face parte din cadrul faunei pădurilor nemorale de dealuri şi munţi scunzi şi 
faunei sinantrope.  

În teritoriu sunt 10 fonduri de vânîtoare, speciile cinegetice principale fiind 
căpriorul, iepurele şi fazanul, iar cele secundare – mistreţul, potârnichea şi vulpea. 
Creşterea numărului de câini şi pisici sălbătăcite din ariile împădurite pune în pericol 
nu numai existenţa unei părţi a faunei (aviafaunei) sălbatice dar şi sănătatea publică 
prin răspândirea unor factori patogeni preluaţi de la animalele sălbatice.  
 
• Solurile 

Varietatea formelor de relief, neuniformitatea litologică, diversitatea asociaţiilor 
vegetale, condiţiile diferite de temperatură şi umiditate au favorizat formarea unui 
înveliş edafic compus dintr-o gamă largă de soluri zonale, azonale şi intrazonale. 

Solurile zonale sunt specifice climatului temperat suboceanic, solurile azonale 
sunt determinate de specificul regimului hidric şi de adâncimea pânzei freatice, iar 
solurile intrazonale sunt dependente de structura litologică a teritoriului. 

În marea majoritate solurile se întâlnesc sub formă de asociaţii şi catene, 
determinate de poziţia pe profilul versantului. Studiile pedologice au scos în evidenţă 
36 de tipuri şi subtipuri de soluri, reunite în câteva clase distincte. 

Dintre solurile zonale cea mai mare extindere, atât în Depresiunea Zalăului cât 
şi în Depresiunea Almaş-Agrij, dar şi pe piemonturile Meseşului o au luvisolurile şi 
cambisolurile.  

Luvisolurile sunt răspândite în zona piemontană de sub Meseş, pe interfluvii şi 
pe versanţii glacisurilor. Datorită prezenţei argilelor în structură, aceste soluri sunt 
slab permeabile şi prezintă procese accentuate de pseudogleizare, inclusiv până la 
formarea stagnosolurilor.  

Proluvosolurile Ao-Bt-C sau Cca şi luvosolurile tipice Ao-El-Bt-C, sunt formate pe 
luturi bogate în componente bazice. Pe profil, diferenţierea texturală este mai slabă la 
solurile brune argiluiluviale şi accentuată la cele luvice. În orizontul A0 solurile brune 
argiloiluviale au un conţinut mijlociu de humus (2-3%), reacţie slab acidă-neutră (pH 
6-7), iar gradul de saturaţie în baze ridicat (V>80%). La solurile brune luvice 
conţinutul de humus este mai scăzut (în jur de 2%), reacţia este moderat acidă, iar 
gradul de  saturaţie în baze poate să coboare până la 50%. Ambele tipuri sunt 
sărace în P total (0,03-0,04% P).  

Luvosolurile albice ocupă suprafeţele relativ plane şi depresionare, cu drenaj 
extern slab. Se caracterizează printr-un profil bine diferenţiat textural şi prin prezenţa 
orizontului Ea de acumulare reziduală a silicei. Luvisolurile albice au o reacţie 
puternic acidă (pH 4,5-5,5) şi complexul absorbtiv puternic debazificat (V=25-50%). 
Sunt foarte slab aprovizionate cu substanţe nutritive. Conţin circa 2% humus de 
calitate inferioară (alcătuit în special din acizi fulvici), foarte puţin fosfor total (0,03-
0,06% P), conţin aluminiu şi mangan mobili în concentraţii toxice pentru plante şi 
prezintă fenomene de imobilizare a fosforului prin formarea de fosfaţi de aluminiu şi 
de fier, insolubili. 
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Datorită reacţiei acide sunt slab productive, necesitând lucrări de ameliorare – 
aerare şi şi aplicarea amendamentelor calcaroase. Zonele ocupate de aceste soluri, 
nefiind afectate de alunecări sunt propice extinderii perimetrului construit. 

Eutricambosolurile, cele mai răspândite soluri din cadrul teritoriului Zalăului, se 
întâlnesc frecvent pe versanţii moderat şi puternic înclinaţi, afectaţi de alunecări, dar 
pot apărea şi pe suprafeţele plane cu permeabilitate ridicată. Productivitatea acestor 
soluri este mai ridicată, mai ales pe terasele Miţei, unde se dezvoltă eutricambosoluri 
molice. Modul de folosinţă a acestor soluri este foarte variat, de la pajişti şi suprafeţe 
forestiere, la livezi de meri şi pruni, culturi. Districambosolurile se întâlnesc numai pe 
culmile Meseşului, sub păduri de fag şi pajişti secundare, acestea nefiind propice 
utilizării în agricultură.     

Cernisolurile, soluri intrazonale, reprezentate, în funcţie de materialul parental 
(marne sau argile) de faeoziomuri tipice şi cambice, se îtâlnesc în nordul teritoriului, 
în bazinetul cu versanţi domoli şi neuniformi, cu alunecări neactive a văii Ungurului. 
Soluri profunde, cu un conţinut ridicat de materie organică, sunt propice pentru 
culturile agricole, inclusiv plantaţiile de vie. Datorită vulnerabilităţii ridicate a acestora 
sunt necesare lucrări de stopare a eroziunii. Faeoziomurile clinogleice, situate la 
baza versanţilor şi în locurile de ieşire a izvoarelor de coastă, sunt compacte, au o 
textură fină, adeseori prezintă urme ale proceselor vertice. Fiind dificil de prelucrat 
sunt utilizate mai ales ca şi fâneţe şi păşuni. Pentru utilizarea eficientă a acestor 
soluri se recomandă lucrări de drenaj pentru eliminarea excesului de apă şi măsuri 
constructive în vederea reducerii efectului distructiv al proceselor vertice (de gonflare 
a argilelor). 

Hidrisolurile sunt reprezentate în general de gleiesoluri eutrice. Acestea ocupă 
suprafeţe restrânse în luncile Zalăului şi afluenţilor acestuia, în lunca pârâului Miţei şi 
în lunca văii Ortelecului, unde sunt condiţionate de nivelul ridicat al pânzei freatice şi 
de drenajul defectuos după realizarea digurilor şi în zonele de apariţie a izvoarelor. 
Prezintă un orizont Ao gros de 15-30 cm, urmat de AGo (20-30 cm) şi Gr. Textura este 
mijlocie până la fină, nediferenţiată pe profil. Sunt în mare parte terenuri 
neproductive, ocupate de vegetaţie hidrofilă sau sunt ocupate de păşuni. 

Protosolurile, a doua clasă de soluri după suprafaţa ocupată sunt reprezentate 
de  regosoluri, răspândite pe toate categoriile de versanţi, folosiţi ca şi arabil sau 
păşune, unde acţiunea de eroziune a apei este destul de activă, încât solificarea nu 
poate să avanseze, rămânând într-un stadiu incipient, astfel că materialul parental 
neconsolidat, afânat (format din nisipuri) este menţinut aproape de suprafaţă prin 
procese de eroziune. Regosolurile au un profil scurt, de tipul Ao-C. Orizontul Ao are 
10-40 cm, cu un conţinut redus de humus (1-2%) şi substanţe nutritive. Apar în 
asociere cu eutricambisoluri erodate şi proluvosoluri cambice. Sunt de calitate slabă. 

Litosolurile, soluri cu profil redus, s-au format pe rocile dure (micaşisturi, 
calcare, gresii şi gipsuri) în zona Meseşului, nord de localitatea Stâna şi nord-est de 
Ortelec. 

Prin eroziune accelerată, determinată de o folosire neraţională, precum şi 
datorită fenomenelor de alunecare se ajunge rapid la soluri descoperite, erodosoluri, 
ale căror orizonturi rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol (zona 
Ortelec). 

Materialul rezultat în urma eroziunii se depune la baza versanţilor sub formă de 
coluvio-proluvii nehumifere, colmatând terenurile cu un strat grosier de peste 50 cm 
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grosime, formând aşa numitele aluvisoluri coluvice. 
Aluvisolurile tipice şi gleice ocupă, în asociere cu proluvosoluri molice, cea mai 

mare parte a luncilor, în general pe depozite aluviale nisipoase sau fin mâloase. Au o 
fertilitate foarte diferită, dar predomină solurile cu o fertilitate ridicată (cel puţin unde 
s-au luat măsuri de drenare şi prevenire a gleizării lor). 

 
Bonitatea solurilor. Posibilităţi de ameliorare şi amenajare 
În funcţie de factorii limitativi ai producţiei agricole solurile se încadrează în 

clase de bonitate II-V. Factorii limitativi ai producţiei agricole sunt determinaţi în 
primul rând de condiţiile de relief foarte neuniforme, cu frecvente procese de 
eroziune şi de alunecare, dar şi de excesul de apă. Într-o mai mică măsură 
productivitatea solurilor este influenţată de reacţia acidă a solurilor.   

Alte terenuri agricole de pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău au fost 
încadrate la următoarele categorii de favorabilitate:   

Tipul de folosinţe:  
- păşuni  2 - 4              
- fâneţe  1 - 4              
- vii   2 - 3              
- livezi   3 - 5              

Prin aplicarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a tehnologiilor moderne de 
reconstrucţie ecologică, anumite însuşiri negative ale terenurilor pot fi fie corectate, 
fie în mare măsură înlăturate.  

Lucrările necesare sunt, în principal: 
- aerarea şi desecarea; 
- prevenirea şi combaterea eroziunii; 
- amendarea cu calcar; 
- terasarea terenurilor în pantă; 
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2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU ŞI OPTIMIZAREA ACESTORA 
 
Denumirea documentaţiei Implicaţii directe în modul de amenajare a 

teritoriului şi de dezvoltare a municipiului Zalău 
PATN Secţiunea I –  
Căi de comunicaţie, 1996 

Traseu autostradă propusă (Braşov – Cluj - Oradea) la SV, 
faţă de municipiu Zalău 
Traseu drum expres propus (Zalău – Satu-Mare – Halmeu) 
CF simplă pe traseu nou (Ciucea – Zalău – Cehu Silvaniei) 
Aeroporturi existente: Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare, Satu-
Mare 

PATN Secţiunea a II-a –  
Apa, 1997 

Potenţialul bazinului hidrografic: cu resurse specifice mai mici 
decât media pe ţară 
Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă – aducţiuni de apă 
(1998-2005) 
Poziţia 23 

Denumirea aducţiunii: Ciucea - Zalău 
Denumirea prizei de apă: Râul Crişu Repede 
Lungmea aducţiunii: 45 km 
Debit preconizat: 0,5 mc / s 
Localităţi alimentate cu apă: Zalău 

Poziţia 24 
Denumirea aducţiunii: Zalău - Jibou 
Denumirea prizei de apă: Uzina Zalău 
Lungmea aducţiunii: 20 km 
Debit preconizat: 0,1 mc / s 
Localităţi alimentate cu apă: Jibou 

Lucrări hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare (1998-2005) 
Alimentare cu apă: majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare, reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
Canalizări: reabilitare şi extindere reţea de canalizare, 
completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată 
(chimică) 

PATN Secţiunea a III-a –  
Zone protejate, 2000 

Zalăul face parte din gruparea geografică  a zonelor naturale 
protejate 6 - Podişul Someşan, ce cuprinde rezervaţii şi 
monumente ale naturii; 
Unitate teritorial administrativă cu concentrare foarte mare a 
patrimoniului construit, cu valoare culturală de interes naţional 
- Zalău 

PATN Secţiunea a IV-a –  
Reţeaua de localităţi, 2001 

Localitate de rang II - Municipiu de importanţă judeţeană, cu rol 
de echilibru în reţeaua de localităţi (vezi “Elemente şi nivel de 
dotare ale localităţilor urbane de rangul II” 

PATN Secţiunea a V-a –  
Zone de risc natural, 2001 

Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore, în 
perioada 1901-1997: < 100 mm, respectiv 100-150 mm;  
Unitate teritorial administrativă: 
- afectată de inundaţii datorate scurgerilor pe torenţi; 
- cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren şi 

afectată de alunecări de teren primare şi reactivate; 
- cu intensitate seismică  pe scara MSK 6 şi cu perioada 

medie de revenire la cca. 100 ani 
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• Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor urbane de rangul II – Municipiu 
reşedinţă de judeţ (conform legii nr. 351 / 2001) 

Populaţie: - 50.000 – 200.000 locuitori 
- din zona de influenţă 200.000 – 500.000 loc. 

Rază de servire: - circa 60 - 80 km 
Accesul la căile de comunicaţie: - acces direct la cel puţin 2 sisteme majore de căi de 

comunicaţie (traseu de cale ferată principală, drumuri 
naţionale ce tranzitează sau pornesc din acest loc, 
eventual aeroport) 

Funcţiuni economice:  - capacităţi de producţie diversificate din sectorul 
secundar şi al serviciilor productive, sau culturale şi 
informative cu rază de servire prioritar judeţeană 

Nivel dotare-echipare:  
- instituţii de decizie  politică, 

administrativă, juridică de 
importanţă judeţeană 

- sedii ale administraţiei publice locale, sedii de servicii 
descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor 
organe centrale neguvernamentale, sedii de partide / 
sindicat / ale organizaţiilor neguvernamentale 

- educaţie, cercetare ştiinţifică - institute de învăţământ superior sau filiale ale acestora, 
colegii, institute sau filiale ale unor institute naţionale de 
cercetare  

- sănătate, asistenţă socială - spital clinic universitar sau spital general, spitale de 
specialitate, staţii de salvare judeţeană, asistenţă de 
specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, 
recuperări funcţionale, centre psihiatrice), cămine de 
bătrâni / de recuperare, orfelinate, leagăn de copii, 
creşe, etc  

- cultură - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, 
săli de concerte / expoziţie / conferinţe săli polivalente, 
cluburi, muzee, biblioteci edituri, tipografii, 
cinematografe etc.  

- comerţ, servicii comerciale - centre comerciale, camere de comerţ, centre de 
afaceri, burse de mărfuri, magazine specializate pt. 
vânzări cu ridicata şi cu amănuntul, magazine de 
prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate, cu 
posibilităţi de organizare a unor târguri importante 

- turism - hoteluri de 3 stele cu minim 200 locuri 
- mass-media - mass-media judeţeană (posturi de radio şi de 

televiziune), publicaţii cotidiene sau periodice 
- finanţe-bănci, asigurări - sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-bancare şi 

de asigurări 
- sport, agrement - zone de recreare şi agrement, grădini zoologice, săli de 

competiţii sportive de nivel naţional / regional / 
judeţean, stadioane şi alte dotări diversificate pt. 
petrecerea timpului liber şi sport (săli polivalente, 
terenuri de sport, piscine, patinoare artificiale, etc) 

- protecţia mediului - agenţii de protecţia mediului şi servicii dotate cu 
echipamente specifice pentru menţinerea unui mediu 
de calitate şi a igienei urbane 

- alimentare cu apă şi canalizare - reţele de alimentare cu apă, sistem colector de 
canalizare, staţii de epurare 

- culte - lăcaşuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, 
subcentre ale cultelor autorizate 

- transport / comunicaţii - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice 
automate, fax, poştă etc 

- ordine, securitate - instituţii specifice cerinţelor la nivel judeţean 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 65

• Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a 
localităţilor urbane (conform legii nr. 351 / 2001) 
 

Indicatori minimali    Municipiu

- Număr de locuitori min. 25.000
- Populaţia ocupată în activităţi neagricole (% din 

totalul populaţiei ocupate) 
85

- Dotarea locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă 
(% din totalul locuinţelor) 

80

- Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în locuinţă (% din 
totalul locuinţelor) 

75

- Nr. de paturi în spitale la 1.000 locuitori 10
- Nr. de medici care revin la 1.000 locuitori 2,3
- Unităţi de învăţământ postliceal
- Dotări culturale şi sportive săli de spectacol, teatre, instituţii 

muzicale, biblioteci publice, stadion, 
săli de sport

- Locuri în hoteluri 100
- Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60
- Străzi cu reţele de distribuţie a apei (% din lungimea 

totală a străzilor) 
70

- Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea 
totală a străzilor) 

60

- Epurarea apelor uzate staţie de epurare cu treaptă 
mecanică şi biologică

- Străzi cu reţele de hidranţi exteriori pentru stingerea 
incendiilor (% din lung. totală a străzilor) 

70

- Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri)   m2/ 
locuitor 

15
 

- Depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat parc public
 

 
• Legături cu exteriorul pe căile de comunicaţie 

 
Distanţa pe drum / cale ferată între Zalău şi localităţi de rangul I şi II - municipii 
reşedinţe de judeţ (km) 

               Localitatea 
                                         CF 
  
Drum 

Za
lă

u 

C
lu

j-
N

ap
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a 

S
at

u-
M

ar
e 

B
ai

a-
M
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e 

O
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Zalău 159 124 81 185
Cluj-Napoca  86   
Satu-Mare 119   
Baia-Mare 108   
Oradea 117   
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Distanţa pe drum / cale ferată între Zalău şi localităţi de rangul II – alte municipii (km) 
          Localitatea 
 
                                          CF 
Drum 
 Za

lă
u 

C
ar

ei
 (S

M
) 

D
ej

 (C
J)

 

Zalău 88 99
Carei (SM) 85  
Dej (CJ) 107  

 
Distanţa pe drum / cale ferată între Zalău şi localităţi de rangul III – oraşe (km) 
          Localitatea 
 
                                          CF 
Drum 
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H
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Zalău 23  59
Cehu Silvaniei 34  
Jibou 26  
Şimleu Silvaniei 29  
Huedin (CJ) 61  
Tăşnad (SM) 58  
Marghita (BH) 70  

 
Distanţa pe drum / cale ferată între Zalău şi localităţi de rangul IV – reşedinţe de 
comună (km) 
          Localitatea 
 
                                          CF 
Drum 
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C
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C
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H
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Zalău  11 
Meseşenii de Jos 12   
Agrij 21   
Românaşi 20   
Creaca 17   
Mirşid 14   
Crişeni 9   
Hereclean 10   

 
Municipiul Zalău este înfrăţit cu următoarele oraşe: 

- Szentendre – Ungaria 
- Haegebostadt si Kvinesdal – Norvegia 
- Imola – Italia 
- Baia Mare  
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Zalău, evoluţia populaţiei, sporul migrator 

 1992 1997 2002 2003 2004 
 

Populatia totala stabila la 1 VII 68893 70865 65550 65218 64648 
Stabiliri de domiciliu (imigranţi) 1219 516 698 632 620 
Plecari cu domiciliul (emigranţi) 671 1015 1163 1173 1190 
Diferanţa imigranţi - emigranţi + 548 -499 -465 -541 -570 
Stabiliri de resedinta -- 890 542 367 385 
Plecari cu resedinta -- 1335 831 704 909 
Diferenţa stabiliri-renunţări la 
reşedinţă   

-- -445 -289 -337 -524 

Date: Fişa localităţii Zalău 
 

Migraţia interjudeţeană în judeţul Sălaj - 1996 
Judeţul Sosiri în jud.  

Sălaj 
Plecări din jud. 
Sălaj 

Sosiri - Plecări 

Bihor 146 221 - 75
Cluj 241 409 - 168
Maramureş 278 294 - 16
Satu Mare 89 162 - 73
Bistriţa Năsăud 13 30 - 17

Sursa: Studiu de fundamentare – Economia 1997, pag. 78 
 
Din datele de mai sus se conturează o tendinţă majoră de emigraţie a populaţiei 

municipiului atât în ceea ce priveşte domiciliul cât şi reşedinţa. Scăderea numărului 
total al populaţiei se datorează mai ales emigraţiei, adică a plecării persoanelor din 
municipiu. Cauzele sunt probabil multiple. Dar ele formează un sistem care descrie în 
general scăderea atractivităţii generale a municipiului. Administraţia locală va trebui 
să propună măsuri de creştere a atractivităţii localiăţii mai ales în plan economic şi al 
serviciilor. 
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 
 
După 1990, procesul de privatizare şi restructurare a cuprins municipiul Zalău 

cu efecte asupra numărului locuitorilor integraţi în activitate. Astfel, la începutul 
procesului de restructurare în 1990, existau 42.072 de angajaţi, dintre care 
majoritatea covârşitoare în industrie, pentru ca în anul 2000 numărul lor să fie de 
doar 25.097, din care mai puţin de jumătate în industrie. 

În prezent, marea industrie este privatizată aproape în întregime, exemple de 
remarcat: industria de anvelope, textilă, de panificaţie, mobilă, ţevi şi conductori 
electrici. Industriile reprezentative pentru municipiu sunt: industria textilă şi confecţii, 
prelucrarea cauciucului şi maselor plastice, industria de maşini şi echipamente 
electrice, industria metalurgică, industria lemnului şi a mobilei, industria de 
construcţii. In aceste condiţii, interesul investitorilor străini devine tot mai mare cu 
fiecare an.  

Infiinţarea parcului industrial a făcut ca numărul investitorilor să crească şi, o 
dată cu aceasta, atractivitatea oraşului din punct de vedere economic. 

In ciuda scăderii numărului de locuri de muncă prin restructurarea 
întreprinderilor, se remarcă totuşi tendinţe de creare de noi locuri prin extinderea 
unor activităţi şi oportunităţile de înfiinţare de noi unităţi. 

  
Structura ocupaţională a populaţiei  

Municipiul 
Zalău 

Populaţia - recensământ 2002 

stabilă activă şomeri ocupată inactivă 
TOTAL 62927 30798 3930 26868 32129
% din pop. stabilă 100,00 48,94 6,24 42,70 51,06

 
 
Statutul profesional al populaţiei ocupate 

Municipiul  
Zalău 

Total 
popula-

tie 
ocupată 

 

Statutul profesional - recensământul 2002 

salariat
 

patron, 
întreprin
-zător 
privat 

 

lucrător 
pe cont 
propriu

 

membru 
societate 
agricolă / 
coopera-

tistă 

lucrător 
familial în 
gospodă-

ria 
proprie 

altă 
situaţie

% din  
pop. ocupată 

100,00 90,72 4,49 3,65 0,04 0,97 0,13 
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Activităţi economice 

2004 
Număr 

societăţi 
Cifra de afaceri 

(mii ROL) 
Număr 
angajaţi 

Comerţ şi prestări servicii 1436 5835712166 4873
Industrie prelucrătoare 283 11049866468 8737
Financiar bancare 33 179027667 85
Turism şi alimentaţie publică 91 138109712 360
Agricultură şi silvicultură 27 53298677 72
Construcţii 181 510401084 1299
Transporturi şi telecomunicaţii 249 898462575 1022
Gospodărie comunală  2 15358241 61
Tehnico edilitare 2 202241353 675
Altele 40 41896671 161
Total 2344 18924374614 17345
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Activităţi economice 

2004 
Număr  

societăţi 
Cifra de afaceri  

(mii ROL) 
Număr  
angajaţi 

Comerţ şi prestări servicii 1436 5835712166 4873
Industrie prelucrătoare 283 11049866468 8737
Financiar bancare 33 179027667 85
Turism şi alimentaţie publică 91 138109712 360
Agricultură şi silvicultură 27 53298677 72
Construcţii 181 510401084 1299
Transporturi şi telecomunicaţii 249 898462575 1022
Gospodărie comunală / 
salubritate 2 15358241 61
Tehnico edilitare 2 202241353 675
Altele 40 41896671 161
Total 2344 18924374614 17345
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• Agricultura 

Municipiul Zalău, conform cadastru funciar 2005, măsoară o suprafata de 9009 
ha, cu următoarele utilizări: 
 -  Suprafaţa agricolă    4904 ha (54,44 %) 
 -  Fond forestier    3036 ha (33,70 %) 
 -  Alte terenuri    1069 ha (11,86%). 

Dacă la ponderea suprafeţei forestiere situaţia se prezintă peste media la nivel 
naţional (28 %), suprafaţa agricolă deţine ponderi mai mici (62 % la nivel naţional), 
iar “Alte terenuri” deţine ponderi mai mari decât situaţia la nivel de ţară (10 %). 

 
Structura terenului agricol - conf. Fişa localităţii 2002: 

Folosinţa 
 

Suprafaţa 
(ha) 

% 
din total  
agricol 

% 
din teritoriu 

adm. 
Arabil 1914 39,03 21,25 
Păşuni 1655 33,75 18,37 
Fâneţe 501 10,22 5,56 
Livezi şi pepiniere pomicole 699 14,25 7,76 
Vii şi pepiniere viticole 135 2,75 1,50 
TOTAL suprafaţă agricolă 4904 100,00 54,44 

 
 

Societăţi agricole  TOTAL  - 6 
Din care:   Pomicole  - 1 

     Mixte  - 3 
     Zootehnice - 2 
 

Exploataţii familiale înregistrate  - 15 
Din care:   Vegetale  - 2 

     Zootehnice - 6 
     Mixte  - 3 
     Apicole  - 4 
 

Profilul activităţii – este vegetal, zootehnic şi horticol.   
 
Producţia vegetală - conf. Fişa localităţii: 

Anul 
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t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha 
1992 2,04 2,12 1,92 6,67 9,98 11,05 16,24 4,09
2002 2,39 2,64 1,32 20,00 12,21 7,04 4,82 2,75
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Producţiile medii înregistrate în intervalul 2002 – 2006 sunt următoarele: 
- cereale pentru boabe -   3.050 kg/ha 
- oleaginoase   -   2.000 kg/ha 
- legume    - 15.000 kg/ha 
- fructe    - 12.000 kg/ha 
- lapte vacă    - 2.850 l/cap. 
- miere albine   - 40 kg/fam. 

Efectivele de animale - conf. Recensământ agricol 2002: 
Animale Exploataţii 

agricole 
individuale 

Unităţi cu 
personalitate 

juridică 

Total 

Bovine – nr. capete 928 88 1016 
Porcine – nr. capete 4144 430 4574 
Ovine – nr. capete 3443 0 3443 
Caprine – nr. capete 136 0 136 
Păsări – nr. capete 22599 40 22639 
Cabaline – nr. capete 183 9 192 
Familii de albine – nr.  3083 0 3083 

 
Producţie animală - conf. Fişa localităţii 2002: 

 Carne 
(tone) 

Lapte 
(hl.) 

Lână 
(kg.) 

Ouă 
(mii bucăţi) 

1992 8680 41454 65043 13219
2002 1115 19891 8236 2505

 
Numărul de maşini şi echipamente agricole utilizate - conf. Recensământ 

agricol 2002: 
Animale Exploataţii 

agricole 
individuale 

Unităţi cu 
personalitate 

juridică 

Total 

Tractoare 57 32 89 
Motocultoare 19 0 19 
Pluguri, cultivatoare, combinatoare, 
grape, sape rotative 

71 20 91 

Semănători cu tracţiune mecanică 25 4 29 
Maşini pt. împrăştiat îngrăşăminte 2 6 8 
Maşini pt. erbicidat şi executat 
tratamente 

7 17 24 

Combine 2 1 3 
Motocositoare 3 1 4 
Pluguri cu tracţiune animală 0 0 0 
Grape cu tracţiune animală 87 0 87 
Semănători cu tracţiune animală 26 0 26 
Care şi căruţe cu tracţiune animală 165 7 172 
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Indicatorii privind productivitatea terenului agricol exprimate în unităţi cereale 
(U.C.) producţia agricolă brută / ha teren agricol, oglindeşte cel mai fidel agricultura 
unei regiuni. 

Pentru o mai completă imagine a orientării agriculturii, care ulterior se 
cristalizează în teritoriu în tipuri, subtipuri, variante şi subvariante s-a adoptat o 
unitate de măsură comună, U.C., căci, elementele variate ale producţiei agricole sunt 
numărate în unităţi diferite, iar greutatea variatelor produse agricole nu reflectă 
importanţa şi utilitatea lor. Unitatea de măsură comună este o unitate convenţională, 
U.C., care s-a stabilit în laboratoare, pe baza conţinutului în amidon şi proteine, date 
în calorii. 

Coeficienţii de transformare în unităţi cereale (U.C.) a diferitelor produse 
agricole, vegetale şi animaliere. 

Produse vegetale (100 kg) 
- grâu, fasole       1,20 
- orz, porumb, secară boabe    1,00 
- căpşuni        0,60 
- pere, prune, caise, struguri, cireşe, vişine  0,50 
- cânepă, trifoi, fân, mere     0,40 
- ardei, pepeni, ceapă      0,30 
- sfeclă de zahăr, cartofi, castraveţi, alte legume 0,25 
- dovleci, perene, fân      0,20 
- varză, tomate, trifoi verde anuale, fân   0,15 
- secară verde, sfeclă furajeră    0,10 
Produse animaliere 
- ouă (100 buc)       0,25 
- lapte (100 l)       0,80 
- miere (100 kg)       3,00 
- carne (100 kg)       5,00 
- lână (100 kg)                     40,00 
 
Productivitatea agricolă, a fost obţinută din însumarea U.C.produse vegetale cu 

U.C. produse animaliere, raportată la suprafaţa de teren agricol  
(40340 U.C.prod. vegetale + 81221 U.C. prod. animaliere) / 4904 ha teren agricol  

Productivitatea agricolă a municipiului Zalău 24,79 UC / ha teren agricol  
 
Indicatorul pentru producţia animală se obţine prin transformarea efectivelor de 

animale domestice într-o singură măsură (U.V.M. – unitate vită mare) ce se 
însumează.şi se raportează la 100 ha teren agricol. 

Indicii de transformare sunt:  
- 0,90 pentu bovine 
- 1,00 pentru cabaline 
- 0,20 pentru porcine 
- 0,15 pentru ovine şi caprine 
- 0,01 pentru păsări.  
Valoarea densităţii 56,77 U.V.M./ 100 ha teren agricol  
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Exploataţii agricole care deţin construcţii - conf. Recensământ agricol 2002: 

Tipuri de construcţii Număr 
 

Grajduri pt. bovine / cabaline 609
Adăposturi pt. porcine 1267
Saivane pt. ovine / caprine 139
Adăposturi  speciale pt. păsări 1327
Magazii / hambare pt. cereale 39
Silozuri pt. nutreţuri 4
Ciupercării 0
Bazine pt. dejecţii 7
Mori 11
Abatoare pt. bovine / porcine 2
Abatoare pt. păsări 1
Sere 11
Pătule / şure / fânare 365

 
 
Bonitatea solurilor. Posibilităţi de ameliorare şi amenajare 
În funcţie de factorii limitativi ai producţiei agricole solurile se încadrează în 

clase de bonitate II-V. Factorii limitativi ai producţiei agricole sunt determinaţi în 
primul rând de condiţiile de relief foarte neuniforme, cu frecvente procese de 
eroziune şi de alunecare, dar şi de excesul de apă. Într-o mai mică măsură 
productivitatea solurilor este influenţată de reacţia acidă a solurilor.   

Alte terenuri agricole de pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău au fost 
încadrate la următoarele categorii de favorabilitate:   

Tipul de folosinţe:  
- păşuni  2 - 4              
- fâneţe  1 - 4              
- vii   2 - 3              
- livezi   3 - 5              

 
Prin aplicarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a tehnologiilor moderne de 

reconstrucţie ecologică, anumite însuşiri negative ale terenurilor pot fi fie corectate, 
fie în mare măsură înlăturate.  

Lucrările necesare sunt, în principal: 
- aerarea şi desecarea; 
- prevenirea şi combaterea eroziunii; 
- amendarea cu calcar; 
- terasarea terenurilor în pantă; 
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• Silvicultura 
Ocolul Silvic Stejarul are în administrare o suprafaţă de 3.490 ha vegetaţie 

forestieră din care: 
- proprietate publică (Primăria Zalău):   2.100 ha 
- proprietate privată – persoane juridice:  1.148 ha 
- proprietate privată – persoane fizice:          242 ha 
Vegetaţia forestieră face parte din subetajul nemoral al cvercineelor, ocupă 

suprafeţele interfluviilor şi a versanţilor însoriţi din apropierea culmii Meseşului între 
300-500 m altitudine. Predomină goruneto – cărpinetele „transilvane”, LATHYRO 
HALLERSTEINII – CARPINETUM Coldea 92 şi CARPINO – QUERCETUM 
(PETRAEAE) (Borza 41) I. Pop et Hodişan 66. Spre nord, în zonele mai joase apar şi 
cerete şi cereto-gîrniţete.  

Culmea Meseşului este ocupată de făgete pure (la altitudinile cele mai ridicate 
de peste 600 m) şi goruneto – făgete la altitudini mai coborâte, unde vegetaţia este 
distribuită în strânsă legătură cu relieful. În staţiunile umede şi cu amplitudini termice 
mai reduse (coastele umbrite) se desfăşoară făgetele, iar staţiunile mai uscate cu 
amplitudini de temperatură mai mari (partea mijlocie şi superioară a coastelor 
însorite) sunt acoperite cu gorunete. În unele situaţii de tranziţie se formează şi 
păduri amestecate de gorun şi fag sau de gorun, fag şi alte specii de foioase (frasin, 
paltin, jugastrul, etc.) cuprinse sub denumirea generică de şleauri de deal cu gorun şi 
fag. 

În zonele de luncă mai persistă resturi de zăvoaie edificate anin (Alnus nigra), 
de sălcii şi răchite: SALICETUM ALBAE – FRAGILIS Issler 26 em. Soo 58, 
SALICETUM TRIANDRAE şi asociaţii de amestec, SALICI – POPULETUM (Tx. 31) 
Mejer Drees 36 puternic afectate de regularizările efectuate. 

Vegetaţia arbusticolă se întâlneşte cel mai des sub formă de grupări ecotonale 
de arbuşti xerotermi ce formează desişuri separate de tip maquis, cum ar fi asociaţiile 
RHAMNO – PRUNETUM SPINOSAE Goday et Carbonell 61, PRUNO SPINOSAE – 
CRATEGETUM (Soo 27) Hueck 31 şi CORYLETUM AVELLANAE Soo 27. Pe 
versanţii semiumbriţi pe luvosoluri bogate în substanţe nutritive se întâlneşte 
SAMBUCETUM RACEMOSAE Oberd 73.  

 
• Industria 

Oraşul Zalău a fost un important centru economic din această parte a ţării din 
cele mai vechi timpuri. O cronică din sec. al XVII-lea menţionează pentru prima dată 
ocupaţiile locuitorilor oraşului: curelari, olari, rotari, pantofari, măcelari, croitori, fierari, 
dulgheri, pălărieri şi, nu în ultimul rând, armurieri. 

După anexarea Transilvaniei de Imperiul Habsburgic, oraşul cunoaşte o 
decădere economică pe fundalul unei infuzii a produselor de provenienţă apuseană, 
in detrimentul celor autohtone. 

Procesul de industrializare şi-a făcut simţită prezenţa de la începutul secolului 
XX. Atunci începe exploatarea carierei de piatră roşie de pe Meseş, se înfiinţează 
două mori care folosesc forţa aburului, fabrica de caramidă, a cărei dezvoltare era 
facilitată de existenţa lutului de bună calitate din apropierea oraşului, precum şi 
altele. 

Tot la începutul sec. XX are loc introducerea curentului electric în Zalău. 
Dupa anul 1918 se înregistrează o evoluţie economică ascendentă, ajungând în 
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perioada socialistă să aibă o gamă largă de ramuri industriale, industrii ce se menţin 
şi în perioada actuală, cum sunt: industria metalurgică şi a construcţiilor de maşini, 
industria de prelucrare a lemnului, industria prelucrării cauciucului, industria 
alimentară, industria textilă, etc. 

După al doilea război mondial, naţionalizarea a dus la dispariţia proprietăţii 
private, oraşul Zalău fiind supus unui proces de industrializare forţată. 

Unul din municipiile cu o evoluţie demografică explozivă, Zalăul a ajuns la o 
cvadruplare a nr. de locuitori în cei 29 de ani (de la 15.144 locuitori în 1966 la 70.932 
în 1995), determinată de dezvoltarea economică, îndeosebi industrială, prin 
înfiinţarea unor mari unităţi precum: “IAIFO” (armături industriale), “SILCOTUB” (ţevi), 
“ELCOND” (conductori electrici emailaţi), “SILVANIA” (anvelope), “Filatura de 
Bumbac”, “Artin” (textile din in), “Stejarul” (prelucrarea lemnului), “Cemacom” 
(materiale de construcţii), unităţi ale industriei alimentare ş.a. 

După anul 1989, în peisajul economic al municipiului Zalău, şi-au făcut apariţia 
o multitudine de activităţi din sectorul terţiar, cu capital privat, fapt care indică o 
evoluţie economică sănătoasă, bazată pe cerere şi ofertă. 

Industria se remarcă prin căteva ramuri cu o contribuţie importantă în ansamblul 
economiei naţionale, aşa cum sunt producţia de ţevi (locul 4 pe ţară), de anvelope 
(locul 5 pe ţară), conductoare de bobinaj (80% din producţia ţării), conductoare subţiri 
şi ultrasubţiri (unicul producător din ţară) etc. În cadrul obiectivelor industriale ale 
municipiului Zalău se mai produc robineţi şi armături industriale din fontă şi oţel, 
energie electrică şi termică, mobilă şi binale, cărămidă, ţiglă şi blocuri ceramice, fire 
din bumbac, confecţii şi tricotaje, produse alimentare (preparate din carne şi lapte, 
vinuri şi băuturi alcoolice, conserve din fructe, panificaţie ş.a.).  

Centrul urban Zalău, reprezintă un punct de atracţie şi convergenţă zonală sub 
aspectul absorbţiei forţei de muncă şi de servicii, cu vocaţie de catalizator economic.  

Dintre societăţile comerciale mai importante putem menţiona:  
- SC Silcotub SA(Domeniu de activitate: tuburi (tevi) din otel)  
- SC Cuprom SA(Domeniu de activitate: metalurgia cuprului)  
- SC Michelin Silvania SA (Domeniu de activitate: fabricarea pneurilor şi a 

camerelor de aer)  
- SC Rominserv Valves SA (Domeniu de activitate: fabricarea armăturilor 

industriale  
- SC Remat Sălaj SA (Domeniu de activitate: recuperarea deşeurilor metalice 

reciclabile)  
- SC Universal SA (Domeniu de activitate: fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi 

pantalon)  
- SC Ceramica SA (Domeniu de activitate: producţia de blocuri ceramice).  
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• Turismul 
 

În municipiul Zalău se evidenţiază: 
- Turismul staţionar (de sejur) - turism şcolar (tabără elevi) cu durată de min. 3 

zile, până la 18-21 de zile; 
- Turismul itinerant / asociat - turism cultural cu durată de 2-3 zile, caracterizat 

prin deplasarea într-un areal, cu mijloace de transport variate, în scopul vizitării 
patrimoniului cultural-istoric şi etnografic-folcloric.  
 
Centralizator monumente istorice  

Categorii de 
monumente 
istorice: 

Categorii după 
natura 
obiectivului: 

Nr. monumentelor istorice: 
pe grupe valorice  

TOTAL 

A B 
valoare 

naţională şi 
universală 

reprezentative 
pt. patrimoniul 
cultural local 

Monument - m Arheologie – I 1 23 24 
Arhitectură – II 0 27 27 
Monumente de 
for public – III 

0 2 2 

Ansamblu - a Arhitectură – II 0 10 10 
Sit - s Arheologie – I 0 5 5 
TOTAL 1 67 68 

 
Etnografie 
Municipiul se încadrează în zona etnografică Meseş. 
Obiceiuri tradiţionale şi manifestări etno-folclorice (obiceiuri, dansuri  / festivaluri 

folclorice, târguri, etc.): 
- Ansamblul folcloric “Rapsodia Sălajului''  
- Orchestra de muzică populară “Meseşul''  
- Corul Cameratta Acadaemica Porolissensis 
- Corul Gloria Dei  
- Corul Ţara Silvaniei   
- Ansamblul folcloric al Casei de Cultură a Sindicatelor  
- Ansamblul folcloric profesionist "Porolissum"  
- Ansamblul folcloric de tineret "Columna"  
- Ansamblul folcloric al copiilor "Mugur-Mugurel".  

  
 “Cultura vie”  
Patrimoniul “cultural viu“ se constituie din următoarele tipuri de bunuri şi valori: 

arte vizuale / spectacole / instituţii / manifestări culturale, Zalăul remarcându-se prin:  
Instituţii de cultură: 

- Casa de Cultură a Sindicatelor; 
- Casa de Cultură Municipală;  
- Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" (peste 160.000 de vol.) - Piaţa 

Iuliu Maniu, nr. 13; 
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- Biblioteca Documentară, creată în cadrul Colegiului Reformat începând cu anul 

1646. Astăzi, biblioteca are peste 40 000 de volume, din care cea mai mare 
parte este carte rară sau unicat. 

- Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Sălaj; 
- Galeria de artă “Ioan Sima”; 
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional; 
- Şcoala Populară de Artă şi Meserii;  
- Centrul pentru Valorificarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Sălaj; 
 

Calendar cultural – evenimente: 
- Festivalul Zilele Romane (29 - 31 iulie 2005 / 30 iunie 2006) 
- Spectacolul Omagial EMINESCU (15 ianuarie) 
- Ziua Unirii Principatelor Romane (24 ianuarie): 
- Spectacolul dedicat zilei femeii (6-7 martie) 
- Spectacolul Mărţişorului (martie) 
- Ziua Europei (9 mai) 
- “Seara Medievală” concurs de frumuseţe, parada costumelor medievale, teatru, 

momente de muzică şi dans (4 iunie 2006) 
- Festivalul de teatru “Liceenii” (9-11 iunie) 
- “Ziua Oraşului” (30 iulie) 
- Ziua pensionarilor (1 octombrie) 
- Ziua naţională (1 decembrie) 

 
Fondul turistic 
Fondul turistic constă din totalitatea resurselor naturale şi social-cultural-istorice 

de valorificare turistică, ce alcătuiesc baza ofertei potenţiale a unui teritoriu. Fondul 
turistic este acela care determină puterea de atracţie a unei regiuni geografice, 
constând din unicitate, orignalitate sau autenticitatea acesteia. 

Pentru cuantificarea fondului turistic s-au analizat categoriile, subcategoriile şi 
elementele componente ale acestuia, prin acordarea de puncte diferitelor resurse 
prezente în funcţie de modelul ideal. 

Valoare turistică a municipiului se determină prin cumularea punctajelor 
acordate componentelor fondului turistic: 

 MODELUL IDEAL MUNICIPIUL ZALĂU 
Resurse turistice naturale  25 p 6,50 p 
Resurse turistice antropice 25 p           17,00 p 
Infrastructura specific turistică 20 p 0,26 p 
Infrastructura tehnică 30 p 24,00 p 
TOTAL 100 p      47,76 p 

PATN – Secţiunea Zone turistice (evaluare după datele din anul 2003) 
 
Municipiul Zalău a fost încadrat ca unitate administrativ teritorială cu: 

- concentrare mare de resurse naturale şi antropice, pentru că a obţinut între 
14,00 şi 25,00 puncte din maximul de 50 puncte atribuite resurselor turistice; 

- probleme ale infrastructurii specific turistice pentru că a obţinut 0,26 puncte din 
maximul de 20 puncte atribuite infrastructurii specific turistice; 
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• Propuneri de dezvoltare 

Promovarea dezvoltării integrate şi durabile a spaţiului prin optimizarea 
sectoarelor economice existente, încurajarea diversificării activităţilor economice şi 
sociale, perfecţionarea infrastructurilor şi prin accesul la noi tehnologii: 
 
- Utilizarea eficientă a resurselor locale: 

- diversificarea producţiei agricole şi industriale; 
- sporirea producţiei prin cultivarea a 75 % din terenul arabil; 
- sporirea producţiei animaliere cu 25 %; 
- înfiinţarea de plantaţii intensive pomicole la speciile prun, măr, cireş şi 

vişin; 
- amenajarea şi punerea în funcţiune a unui spaţiu de sortare, depozitare 

şi ambalare fructe în vederea comercializării în stare proaspată;  
- amenajarea şi punerea în funcţiune a unor spaţii pentru industrializarea 

fructelor (uscare, distilare, conservare, sucuri concentrate), în funcţie de 
sortimentele cultivate; 

- înfiinţarea de plantaţii noi cu viţă de vie din soiuri nobile, din care se pot 
produce vinuri DOC (pentru judeţul Sălaj sunt autorizate următoarele: 
pentru vinuri albe seci si demiseci: Feteasca albă, Pinot gris Sauvignon, 
Traminer, Riesling italian, Feteasca regală, iar pentru vinuri albe demiseci 
si demidulci: soiul Muscat Ottonel); 

- modernizarea şi repunerea în funcţiune a spaţiilor destinate vinificaţiei; 
- dezvoltarea şi valorificarea superioară a produselor fondului forestier: 

- refacerea şi substituirea arboretelor slab productive; 
- sporirea volumului de: masă lemnoasă, răchită, fructe de pădure 

(mure, coarne, măceşe porumbe, păducel, prune, mere pădureţe şi 
pere pădureţe), plante medicinale (frunze şi fructe de păducel, 
mesteacăn, sunătoare), miere (tei, salcâm); ciuperci comestibile 
(ghebe, hribi, gălbiori) şi industrializarea produselor; 

- gospodărirea fondului de vânătoare prin reglementarea efectivelor, 
prin combaterea braconajului, a răpitoarelor şi asigurarea hranei prin 
culturi adecvate în terenurile de vînătoare; 

- creşterea efectivelor şi recoltelor de vânat; 
- utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi agro-pedo-ameliorative; 
- extinderea utilizării de mijloace mecanizate în procesul de producţie 

agricolă (1 tractor / 15 ha teren arabil); 
- utilizarea eficientă a îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor etc.; 
- promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin 

constituirea şi utilizarea fondului de protejare a producătorilor agricoli; 
- utilizarea de tehnici ecologice de exploatare a pădurilor; 
- promovarea activităţilor artizanale;: 

 
- Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, prin: 

- dezvoltarea proceselor de producţie agro-industriale integrate: producţie – 
colectare – prelucrare / procesare – distribuţie; 

- stimularea lărgirii spectrului de servicii în agricultură şi industrie; 
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- încurajarea întreprinzătorilor ce realizează produse tip “bio” şi “de marcă”; 
- încurajarea pluriactivităţii în agricultură, la nivel de fermă; 
- dezvoltarea rolului de agrement / turism; 
- promovarea turismului cultural şi rural în gospodării tradiţionale 

omologate*; 
- promovarea funcţiunilor specifice tranzitului pe DN  şi autostradă 

(benzinării, pensiuni, localuri, etc.); 
- crearea de avantaje în scopul stabilirii cadrelor specializate în municipiu; 
- recalificarea / formarea profesională a forţei de muncă pentru activităţi 

economice specifice; 
 
Activităţi economice prioritare: 

- Activităţi deficitare:  
- industria de prelucrare a cărnii; 
- industria de prelucrare a laptelui;  
- zootehnia;  
- pomicultura;  
- reciclarea şi recuperarea deşeurilor;  
- infrastructura şi servicii în turism;  

- Activităţi economice care folosesc tehnologii noi şi angajează persoane înalt 
calificate; 

- Firme care creează un număr de peste 50 de noi locuri de muncă; 
- Firme care fac investiţii de peste 100 000 euro; 
- Firme care investesc în refacerea infrastructurii şi utilităţile oraşului;  
- Oferta de hale, foste spaţii şi capacităţi de producţie - libere de activităţi - care 

pot fi reabilitate pentru o nouă destinaţie; 
- Înfiinţarea unui incubator de afaceri pentru sprijinirea IMM-urilor; 
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2.5. POPULAŢIA.  ELEMENTE DEMOGRAFICE SOCIALE.  

EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
 

• Descrierea generală a populaţiei municipiului Zalău 
Orice aşezare umană poate fi considerată ca fiind un segment de teritoriu 

amenajat pentru a creea, perfecţiona sau modifica, dar şi conserva condiţii care fac 
posibilă viaţa socială. Orice aşezare umană este un mediu artificial care face posibilă 
acţiunile şi interacţiunile de tip social. Pe de altă parte orice localitate are anumite 
coordonate geografice, respectiv mediul natural în care este situată este caracterizat 
de anumite trăsături specife. Prin urmare beneficiarul nemijlocit al amenajărilor de 
orice fel din cadrul localităţii este comunitatea locală, respectiv oamenii care 
constituie comunitatea respectivă. O precondiţie necesară existentei oricărei 
comunităţi umane (şi aşezări umane) este populaţia. În ultimă instanţă populaţia 
locală este cea care asigură viabilitatea unei localităţi şi în concluzie persistenţa ei în 
timp. 

Populaţia este resursa şi factorul cel mai dinamic în cadrul unei localităţi. 
Schimbările care au loc în cadurl localităţii sunt mai ales rezultatul schimbărilor 
sociale ce afectează comunitatea locală, respectiv populaţia.  

Din aceste motive orice intenţie de a modifica într-un sens sau altul morfologia 
funcţională a unei localităţi trebuie să se întemeieze pe o analiză a structurilor din 
cadrul poplaţiei rezidente. 

Prin structuri înţelegem elemente relativ invariante în timp din cadrul populaţiei 
şi anumite raporturi cantitative dintre aceste elemente. Consecinţa acestor raporturi 
cantitative este un anumit fel de a fi al populaţiei, anumite tipuri de comportamnent, 
dar şi anumite potenţialităţi şi limite în acţiunea cotidiană realizată de populaţia ce 
face obiectul analizei. Când acţionează social oamenii joacă seturi de roluri sociale 
care sunt la rândul lor aferente poziţiilor sociale pe care le ocupă în spaţiul social. 
Rolurile sociale sunt aşteptări comportamentale definite de membrii comunităţii la 
adresa ocupanţilor diverselor poziţii sociale. Sau altfel spus sunt sisteme de 
expectanţe definite şi în funcţie de locul unde se întâmplă. Din această raţiune locul 
(şi în sens de localitate sau aşezare umană) are un rol definitoriu pentru expectanţele 
sociale, sau spus în termeni mai puţin academici, locul sfinţeşte oamenii aşa cum 
oamenii sfinţesc locul. Respectiv pentru orice comunitate locul în care trăieşte are o 
anumită semnificaţie, un înţeles. Această semnificaţie influenţează constituirea 
expectanţelor sociale la nivelul localităţii respective. Indivizii se comportă după 
regulile obiceiurile locale. Se comportă într-un mod specific fiindcă sunt socializaţi 
într-un habitat specific. Din acest motiv habitatul construit nu este doar un cadru 
artificial ci un element constitutiv al societăţii la nivel local. 

Pentru a înţelege mai bine « spiritul locului » trebuie să cunoaştem elementele 
structurale ale populaţiei rezidente în locul respectiv. 

Municipiul Zalău este o localitate cu o istorie impresionantă şi deosebit de 
veche. Din epoca modernă, de când avem la dispoziţie date statistice sistematice 
culese la recensăminte, evoluţia populaţiei din Zalău se prezintă astfel 
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Tabelul nr. 1 - Populaţia oraşului/municipiului Zalău din perspectivă istorică 
Sursa : Recensământul populaţieii 
Anul 1850 1857 1880 1900 1910 1930 1941 1966 

 
Nr. locuitori 4290 4480 5961 7639 8062 8340 8546 15144

 
Anul 1977 1992 2002 

 
Nr. locuitori 31923 68404 62927

 
Dezvoltarea urbană a localităţii Zalău este consecinţa schimbărilor sociale 

înregistarte în societatea românească după cel de-al doilea război mondial. Decisivă 
pentru creşterea volumului populaţiei din oraqţul Zalău a fost programul de 
industrializare socialistă. Structura, configuraţia şi morfologia actuală a municipiului 
Zalău se datorează politicilor de dezvoltare de tip socialist. Industrializarea a avut 
drept consecinţă şi mari transformări urbanistice acompaniate de masive schimbări în 
volumul, compoziţia şi evoluţia populaţiei. Datele statistice ne arată (vezi Tabelul nr. 
1) că localitatea Zalău şi-a dublat populaţia pe care o avea la 1850 de abia în timpul 
celui de-al doilea război mondial (1941). Datele statistice ne arată un ritm de 
dezvoltare lent în această perioada de 90 de ani. Ceea ce însemană că 
industriliazarea de tip capitalist din România acelor ani nu a afectat fundamental 
funcţionarea localităţii.  

În condiţiile societăţii socialiste ritmul de dezvoltare al localităţii Zalău se 
accelerează. Până pe la mijlocul anilor 1960, volumul populaţiei se dublează din nou. 
Din anii 60 şi până în anul 1989 populaţia municipiului se dublează de la un deceniu 
la altul. Recensământul din 1992, cel care surprinde de fapt structurile populaţiei de 
la sfârşitul perioadei socialiste, a înregistrat o populaţie de 68404 locuitori. Este 
evident că dezvoltarea municipiului Zalău a fost detreminată decisiv de politicile de 
industrializare tipice pentru cel de-al doilea val al industrializării de tip socialist din 
anii 1970. Altfel spus: dezvoltarea municipiului Zalău în ultimele patru decenii se 
datorează unui complex de factori exogeni, externi comunităţii şi nu factorilor 
endogeni, resursele proprii ale comunităţii.  

În anul 2002 municipiul Zalău a avut o populaţie de 62927 persoane, faţă de 
68404 persoane înregistrate la recensământul din 1992. În zece ani populaţia 
municipiului Zalău a scăzut cu 5477 persoane (8%).  

 
Tabelul nr. 2 Dinamica populaţiei municipiului Zalău în perioada 1995 2004 

Anul 1992* 1994 1995 1996 1997 2002* 2003 2004 
 

Populaţia 68404 70645 70786 71851 71542 62927 65218 65550
* Date recensământ 

Date statistice din fişa localitaţii. Populaţia stabilă la 1 iunie anul respectiv 
 

Interesant de observat sunt şi discrepanţele dintre datele statistice anuale si 
cele de la recensăminte. Datele statistice anuale din fişa localităţii au valori mai mari 
decât datele structurale înregistrate la recensămintele din anul 1992 şi 2002. Dar şi 
aceste date anuale ne indică o reducere a volumului populaţiei în perioada cuprinsă 
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între anii 1994 – 2004. Tendinţa generală ce se conturează la nivelul datelor 
statistice este reducerea numărului populaţiei din municipiu. Această tendinţă se 
datorează în principal restructurărilor din economia oraşului urmate de o emigraţie 
considerabilă. Raportul dintre sporul natural şi cel migratoriu este în favoarea celui 
din urmă. Ceea ce îmsemnă că din punct de vedere economic municipiul nu mai este 
suficient de atractiv pentru a menţine populaţie dar nici pentru a reprezenta interes 
pentru potenţiali imigranţi. 

Această diminuare a populaţiei se încadrează în tendinţa generală de scădere a 
populaţiei în România. Ceea ce înseamnă că nu este doar un fenomen local ci unul 
general social. Dar la nivelul municipiului Zalău această tendinţă generală este mai 
accentuată la ora actuală. 
 
• Structura pe sexe a populaţiei: 
- bărbaţi 49.09 %,   
- femei 50.91 % 

În comparaţie cu structura pe sexe a populaţiei României putem observa că, 
structural populaţia municipiului se încadrează în parametrii statistici ai societăţii 
româneşti. 

 
Tabelul nr. 3 - Ponderea populaţiei feminine, 2002, în % 

 Total Urban Rural 
România 51,3 52,0 50,5 
Zalău 50.91 -- --- 

 
• Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

Ceea ce putem afirma dacă analizăm structura pe grupe de vârstă a populaţiei 
din Zalău este că, în principiu, structurile de la 1992 au glisat cu 10 ani, de ex: 
populaţia recenzată la grupa de vârstă 20-24 ani în anul 1992 se regăseşte la grupa 
de vârstă 30 – 34 ani la recensământul din 2002 (vezi tabelul nr. 4 şi nr. 5).  

În tabelul nr. 4 (vezi şi tabelul nr. 5, valori absolute) putem observa glisarea 
populaţiei pe grupe de vârstă de la recensământul din 1992 la cel din 2002. Grupele 
de vârstă din 1992 au glisat cu 10 ani comparativ cu recensământul din 2002. 
Această glisare este motivul principal pentru structura actuală a populaţiei 
menţioanată mai sus. 

Dacă analizăm structura pe grupe de vârstă la recensământul din 2002 putem 
observa reducerea masivă a populaţiei între 0 – 9 ani (vezi şi tabelul nr. 5). Pondera 
acestor grupe de vârstă în totalul populaţiei a scăzut la jumătate faţă de valorile 
înregsitarte de recensământul din anul 1992. Ceea ce pe termen lung poate 
semnifca începutul procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei din Zalău, dar 
şi perspectiva de scădere numerică a populaţiei în următoarele decenii (coroborat cu 
o expectanţă de viaţă mai redusă decât media pe ţară). 

Schimbarea majoră ce se poate observa când analizăm structura populaţiei pe 
grupe de vârstă este scăderea semnificativă a populaţiei din grupele de vârstă 
cuprinse între 0 – 24 ani în 2002 comparativ cu 1992. Prin urmare Zalăul are o 
populaţie de vârstă tânără în proces de diminuare numerică (vezi tabelul nr. 4). 

Pe de altă parte în 2002 a crescut ponderea populaţiei în vârstă de 60 şi peste 
în totalul populaţiei, ceea ce echivalează cu un proces de îmbătrînire a populaţiei în 
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perspectiva următorilor ani.  
De asemenea a crescut semnificativ numărul persoanelor din grupele de vârstă 

45 – 54 de ani. Ceea ce înseamnă că peste zece ani această populaţie va intra în 
segmentul populaţiei în vârstă (60 de ani şi peste), ceea ce echivalează cu o tendinţă 
de îmbătrînire a populaţiei din Zalău în următoarele decenii (vezi tabelul nr. 4).  

De asemenea creşte ponderea persoanelor de sex feminin de 60 şi peste în 
totalul populaţiei municipiului (vezi tabelul nr. 4 şi nr. 5). Ceea ce echivalează cu o 
feminizare a populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste. Acest proces se încadrează în 
normalitatea proceselor demografice din România. Nu este deci o problemă specifică 
municipiului Zalău. 
 

Tabelul nr. 4 - Zalău, structura populaţiei pe grupe de vârstă (%) 

Grupe de vârstă 1992 2002 
 Total populaţie Total populaţie 

Total populaţie 100% 100%
0 - 4   10.00 4.77
5 - 9   10.65 5.70

10 - 14   10.06 9.76
15 - 19   8.64 10.77
20 - 24   8.62 7.03
25 - 29   9.06 8.01
30 - 34   10.70 9.74
35 - 39   10.45 8.50
40 - 44   7.69 9.87
45 - 49   4.11 9.30
50 - 54   3.09 6.57
55 - 59   2.15 3.30
60 - 64   1.67 0.23
65 - 69   1.35 1.64
70 - 74   0.73 1.17
75 - 79   0.48 0.84
80 - 84   0.34 0.40
85 şi > 0.31 0.22
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Tabelul nr. 5 - Zalău, structura populaţiei pe grupe de vârstă (val absol) 
Grupe de vârstă 1992 2002 

 Total 
populaţie 

Total 
populaţie Bărbaţi Femei 

Total populaţie 68404 62927 30894 32033
0 – 4   6844 3004 1523 1481
5 – 9   7288 3590 1870 1720

10 – 14   6887 6141 3170 2971
Total 0-14 ani 20,24% 10,43% 9,81%

15 – 19   5913 6783 3376 3407
20 – 24   5898 4427 2127 2300
25 – 29   6197 5042 2480 2562
30 – 34   7324 6134 2748 3386
35 – 39   7152 5352 2485 2867
40 – 44   5261 6211 2968 3243
45 – 49   2815 5854 2999 2855
50 – 54   2116 4136 2187 1949
55 – 59   1474 2078 1097 981

Total 15-59 ani 73,12% 35,70% 37,42%
60 – 64   1146 1472 749 723
65 – 69   927 1034 477 557
70 – 74   503 741 305 436
75 – 79   330 534 196 338
80 – 84   238 252 99 153
85   şi > 91 142 38 104

Total 60 ani şi peste  6,64% 2,96% 3,68%
 
Ceea ce putem observa din tabelul de mai sus este predominanţa bărbaţilor în 

grupele de vârstă 0 – 14 ani şi feminizarea populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. 
Ambele procese pot produce consecinţe în dezvoltarea viitoare a municipiului Zalău, 
în sensul unei oferte specializate necesară acestor persoane pe termen lung.  

 
Dacă analizăm structura populaţiei pe categorii de vârstă putem observa 

următoarele (vezi tabelul nr. 6). 
 
Tabelul nr. 6 - Ponderea categoriilor de vârstă în totalul populaţiei, România 

comparativ cu Zalău, Recensământul din 2002 (în %) 
 Procentul populaţiei de vârstă: 
 0 – 14 ani 15 – 59 ani 60 ani şi peste 

Zalău 20,24 73,12 6,64 
Urban - România 15,9 69,2 14,8 
Rural – România 19,5 56,2 24,4 
TOTAL - România 17,6 63,0 19,3 

 
Putem observa din tabelul de mai sus că, în comparaţie cu mediul urban din 

România structura pe categorii de vârsta a municipiului Zalău diferă foarte mult de 
valorile statistice medii. Zalăul are cu aprox 6% mai multă populaţie între 0 -14 ani 
decât media pe România, dar şi aprox. 4% mai multă populaţie în categoria de vârstă 
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15 – 59 ani. Abaterea cea mai mare de la valorile statistice medii (mediul urban şi 
România) se observă la categoria de vârstă 60 de ani şi peste, aproximativ 8% faţă 
de mediul urban şi aproape 12% faţă de valoarea medie pe ţară. Datele statistice ne 
arată că în Zalău ponderea populaţei în vârstă de 60 şi peste este mică în totalul 
populaţiei. Ceea ce la prima vedere ar însemna o expectanţă de viaţă mai redusă în 
Zalău decât în alte regiuni şi localităţi din România. Sau o emigraţie puternică în 
cazul persoanelor din această categorie de vârstă. Cauzele nu pot fi formulate decât 
după o analiză mai amănunţită a natalităţii şi mortalităţii în municipiul Zalău, precum 
şi a fenomenului migraţiei. 

Peste 93% din populaţia municipiului este constituită din persoane care sunt în 
vârstă de pînă la 59 de ani. Ceea ce înseamnă că în momentul de faţă majoritatea 
populaţiei este de vârstă activă şi este un factor puternic în cadrul proceselor de 
dezvoltare ulterioare ale municipiului. Cu condiţia ca atractivitatea municipiului să nu 
fie redusă prin măsuri administrative sau datorită conjuncturilor economice sau 
politice viitoare. 

Deocamdată categoria de persoane active (categoria de vârstă 15 – 59 de ani) 
a înregistrat o uşoară creştere faţă de 1992, pobabil ca o consecinţă  a 
restructurărilor din economie şi a reaşezării populaţiei în teritoriu. Dar dintr-o 
perspectivă comparată ponderea acestei categorii se situează la nivelel parametrilor 
normali din România.  

Comparativ cu tendinţa ce se poate observa la nivelul judeţului Sălaj în privinţa 
categoriilor de vârstă situaţia din municipiul Zalău se abate semnificativ de valorile 
înregistrate (vezi tabelul nr. 7). Aceste abateri se pot observa în fiecare categorie de 
vârstă. Ceea ce înseamnă că municipiul Zalău reprezintă un alt mediu social-
economic şi cultural decât mediul judeţean. În special la categoria de vârstă de 60 
ani şi peste diferenţa este foarte mare 6,6% în Zalău faţă de 20,2% la nivelul 
judeţului Sălaj.  

 
Tabelul nr. 7 Dinamica populaţiei  pe categorii de vârstă în (%), judeţul Sălaj 

Anul Total 
(%) 

0 - 14 ani 
(%) 

15 – 59 ani 
(%) 

60 ani si peste 
(%) 

1995 100 21,18 59,72 19,09
2000 100 19,80 60,41 19,77
2001 100 19,43 60,66 19,90
2002 100 18,48 61,18 20,16
2003 100 18,04 61,87 20,08
2004 100 17,51 62,33 20,14
2005 100 17,01 62,73 20,25

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj 
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Tabelul nr. 8 - Total populaţie cu domiciliul în localitatea de recenzare, structura 
comparată pe grupe de vârstă, România, judeţul Sălaj, localitatea Zalău, 2002 

Grupe de vârstă România % Judeţul 
Sălaj 

% Zalău 
% 

Total populaţie cu 
domiciliul în 
localitatea de 

recenzare 

20758438 100% 248015 100% 100%

0 - 14   3669458 17.67 47009 18.95 20.23
15 - 19   1516123 7.30 18629 7.51 10.77
20 - 24   1554111 7.48 16299 6.57 7.03
25 - 29   1582867 7.62 18074 7.28 8.01
30 - 34   1841250 8.86 20097 8.10 9.74
35 - 39   1138409 5.48 14740 5.94 8.50
40 - 44   1394803 6.71 15774 6.36 9.87
45 - 49   1545674 7.44 16156 6.51 9.30
50 - 54   1374564 6.62 16109 6.49 6.57
55 - 59   1023367 4.93 13787 5.55 3.30
60 - 64   1117652 5.38 14186 5.72 0.23

65 – şi peste  3000220 14.45 37155 13.77 4.27
 
Dintr-o perspectivă comparată se poate observa că, structura pe grupe de 

vârstă a populaţiei din Zalău diferă de media pe ţară sau judeţ în special la nivelul 
grupelor de vârstă 0 – 19 ani 25 – 49 de ani. În acest segment Zalăul are o populaţiei 
mai numeroasă decât media pe ţară şi judeţul Sălaj. În segmentul grupelor de vârstă 
65 ani şi peste ponderea populaţiei din Zalău de această vârstă este mai mică decât 
media pe ţară şi judeţ. Dar comparte aceste valori cu valorile înregistrate în Zalău la 
recensământul din 1992 putem observa o stagnare biologică a populaţiei. În 
perspectiva următorului deceniu putem estima că populaţia municipiului Zalău va 
continua să îmbătrânească structural. 

 
Tabelul nr. 9 - Zalău, Populaţia pe categorii de vârstă  
Anul Total Categorii de vârstă (ani) Total 

Persoane 
Dependente

 
 

1992 

Persoane 0–14 15–59 60+ 

68404 21019 44150 3235 24254
100,00% 30.72 64.54 4.72 35.45

2002 62927 12735 46017 4175 16910
100,00% 20.23 73.12 6.63 26.87

 
Tabelul nr. 9 ilustrează schimbările în segmentul populaţiei dependente, aflată 

în întreţinere în municipiul Zalău. Se poate observa reducerea volumului populaţiei 
dependente între 1992 şi 2002, de la 35,45% la 26,87%. Reducerea se datorează în 
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primcipal scăderii categoriei de vârstă 0 – 14 ani (peste 9000 persoane) şi doar o 
creştere minoră a populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste.  

Aceaste informaţii statistice ne permit calcularea raportului de dependenţă în 
cadrul populaţiei din municipiul Zalău. 

În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de 
important, şi anume raportul de dependenţă (Rd). În forma sa generală, acesta este 
raportul dintre populaţia tânără plus cea vârstnică şi populaţia adultă. În cazul 
structurii folosită aici avem: 

Rd = (P0-14 + P60+) / P15-59  
Conform datelor statistice Zalău are un raport de dependenţă de 0.36 respectiv 

36.74% 
Această valoare se compune de fapt din două componente: 

- raportul de dependenţă al tinerilor: Rdt = P0-14 / P15-59   
- raportul de dependenţă al vârstnicilor: Rdv = P60+ / P15-59 

Dacă aplicăm formula la populaţia municipiului Zalău din 2002 vom avea un 
raport de dependenţă al tinerilor de 0.27, respectiv 27.67% şi un raport de dependeţă 
al vârstnicilor de 0.09 respectiv 9.07%. 

Situaţia normală din punct vedere social este un raport de 1 la 1, o persoană 
activă se întreţine pe sine şi încă o persoană. În municipiul Zalău raportul acesta este 
net în favoarea populaţiei în stare să întreţină şi alte persoane. Aparent în municipiu 
avem o situaţie ideală care permite concentrarea energiilor pe dezvoltare, fiindcă 
presiunea exercitată de populaţia dependentă asupra celei active este minoră. 
Credem că datele statistice ne pot induce în eroare.  

Ipoteza noastră este că, persoanele aflate în întreţinerea populaţiei active din 
municipiu nu au domiciliul în localitate, ci în alte localităţi, fie în judeţul Sălaj fie în alte 
localităţi din ţară (sau chiar străinătate). În special raportul de dependenţă al 
populaţiei vârstnice din Zalău trebuie să dea de gândit. Abaterea faţă de media pe 
ţară şi mai ales faţă de media specifică mediului urban este semnficativă. Prin 
urmare nu credem că este o situaţie întâmplătoare ci una ale cărei cauze trebuie 
căutate prin studii şi cercetări suplimentare. Trebuie să ne întrebăm unde sunt 
bătrânii din municipiul Zalău. 

 
Tabelul nr. 10 - Raportul de dependenţă în Zalău şi România, pe medii, la 

recensământul din 2002 (în %) 
 Raport de dependenţă 

Generală Populaţia  
tânără 

Populaţia 
vârstnică 

Zalău 36,74 27,67 9,07 
Urban – România 44,5 23,0 21,4 
Rural – România 78,1 34,7 43,4 
TOTAL – România 61,3 28,9 32,4 

 
Raportul de dependenţă dintre populaţia activă şi cea întreţinută s-a ameliorat 

în perioda 1992 – 2002. Dar ameliorarea este doar aparentă fiindcă este generată de 
reducerea semnificativă (cu 8284 persoane, respectiv 39.41%) a populaţiei din 
categoria de vârstă 0 – 14 ani. Ceea ce înseamnă că din perspectivă biologică 
populaţia municipiului Zalău este într-un proces accentuat de îmbătrânire. În viitor vor 
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fi din ce în ce mai multe persoane în vărstă dependente de cele tinere, respectiv de 
serviciile publice de protecţie socială, medicale, timp liber, ofertă culturală etc. Dacă 
tendinţa actuală de evoluţie a populaţiei se menţine atunci în următoarele decenii 
populaţia din Zalău va îmbătrînii masiv. Şi atunci raportul de dependenţă se va 
schimba radical în sensul că vor fi mult mai multe persoane de întreţinut de către o  
populaţie activă din ce în ce mai redusă numeric. 

 
Tabelul nr. 11 -  Populaţia pe naţionalitãţi (cifre abs.) 

Naţionalitatea 1992 2002 
Total 68404 62927

Români 53973 50902
Maghiari 13636 11016
Germani 87 46

Romi 629 858
 

Tabelul nr. 12 -  Populaţia pe naţionalitãţi (%) 
Naţionalitatea 1992 2002 

Total 100% 100%
Români 78.90 80.89
Maghiari 19.93 17.50
Germani 0.12 0.07

Romi 0.91 1.36
 
Structura pe naţionalităţi nu se schimbă semnificativ după 1990. Scade 

ponderea populaţiei de naţionalitate maghiară şi creşte moderat ponderea populaţiei 
de romi în municipiul Zalău. 

 
Tabelul nr. 13 - Structura confesională a populaţiei, recensământul din 2002 

Religia Nr. populaţie % din total 
Ortodoxă 46121 73,30
Romano-catolică 1085 1,72
Greco-catolică 1938 3,08
Reformată 9591 15,24
Baptistă 1268 2,02
Penticostală 2075 3,30
Alte religii: 670 1,06

Evanghelică de conf. augustană 3 
Evanghelică lutherană 4 
Unitariană 26  
Creştină de rit vechi 5 
Adventistă de ziua a şaptea 52 
Creştină după Evanghelie 56 
Evanghelică 2 
Musulmană 7 
Mozaică 2 
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Alte religii 513 
Fără religie 115 0,18
Atei 36 0,06
Nedeclarată 28 0,04
Total populaţie 62927 100,00

 
Majoritatea populaţiei din Zalău este de confesiune ortodoxă (73,3%). Populaţia 

de confesiune catolică reprezintă 4,80% din totalul populaţiei, cea de confesiune 
reformată 15,24%. Ceea ce se poate observa din datele tabelului de mai sus 
(Tabelul nr. 13) este că valorile cumulate ale cultelor neoprotestante depăşeşte ca 
pondere pe cei de confesiune catolică. Structura confesională poate fi suprapusă 
structurii populaţiei pe naţionalităţi. Obţinem astfel un decupaj al grupurilor etnico-
naţionale şi pe criterii confesionale. 

 
• Evoluţia populaţiei şi prognoze demografice 

Tabelul nr. 14 - Zalău, evoluţia populaţiei - Sporul natural al populaţiei 
 1992 1997 2002 2003 2004 

 
Populatia totala stabila la 1 VII 68.893

100 %
70.865
100 %

65.550 
100 % 

65.218 
100 % 

64.648
100 %

Populatia la 1.VII. femei 
 

34.510
50,09 %

35.518
50,12 %

33.122 
50,53 % 

33.040 
50,66 % 

32.865
50,84 %

Populatia la 1.VII. bărbaţi 
 

34.383
49,91 %

35.347
49,88 %

32.428 
49,47 % 

32.178 
49,34 % 

31.783
49,16 %

Nascuti vii 941 751 647 594 648
Decedati – total 345 391 350 366 375
Sporul natural  
Diferenţa naşteri – decese 

+596 +360 +297 +228 +273

Decedati sub un an - 11 3 8 5
Rata brută natalitate (naşteri la 
1000 locuitori) 

13,66 10,60 9,87 9,11 10,02

Rata brută de mortlitate 
(decese la 1000 locuitori) 

5,01 5,52 5,34 5,61 5,80

Date: Fişa localităţii Zalău 
În ceea ce priveşte evoluţia natural-biologică a populaţiei putem constata 

reducerea numărului de născuţi vii în perioada 1992 – 2004 (vezi Tabelul nr. 14) şi 
un număr relativ constatnt de decese. Diferenţa dintre numărul de naşteri şi decese 
este pozitivă ceea înseamnă un spor natural de populaţie. Din acest punct de vedere 
populaţia creşte încă pe cale naturală. Dacă observăm tendinţa sporului natural 
observăm că sensul este descendent în perioada de referinţă, de la un spor natural 
de 596 persoane în anul 1992 la un spor de 273 de persoane în anul 2004. Dacă 
comparăm rata brută a natalităţii din Zalău cu cele la nivel naţional şi judeţean putem 
observa că se încadrează în parametrii statistici normali. (vezi tabelul nr. 15). 
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Tabelul nr. 15 - Rata brută de natalitate în judeţele din Transilvania*, 1980-2003 
Judeţul 1980 1985 1989 1990 1995 2000 2003 

 
Cluj 17,1 13,9 13,8 12,4 8,8 8,8 8,3 
Mureş 17,9 14,7 15,8 13,7 10,2 11,2  
Sălaj       10,3 
România 18 15,8 16 13,6 10,4 10,5 9,8 

*naşterile (vii/1000 locuitori) 
 
Tabelul 16 - Mişcarea naturală a populaţiei 2004 jud Sălaj  
Rate (la 1000 locuitori) 

 Total Urban Rural 
Născuţi vii 10,3 10,2 10,4
Decese 14,4 7,6 19,1
Sporul natural - 4,1 2,6 - 8,7
Căsătorii 5,8 7,5 4,6
Divorţuri 1,09 1,70 0,66

Direcţia judeţeană de statistică Sălaj 

Dacă comparăm valorile înregistrate la capitolul sporul natural de populaţie din 
Zalău cu valorile la nivel judeţean constatăm că municiul Zalău, fiind cea mai mare 
localitate urbană din judeţ, marchează trendul pozitiv din urban. Aceasta în condiţiile 
în care la nivel de judeţ şi mai cu seamă în mediul rural sporul natural este negativ, 
adică decedează mai multe persoane decât se nasc. Descreşterea naturală a 
populaţiei se încadrează într-un proces mai larg care afectează întreaga societate 
românească şi anume tranziţia demografică. 

 
Tabelul nr. 17 - Rata brută de mortalitate în Transilvania, 1980-2003 

Judeţ 1980 1985 1989 1990 1995 2000 2003 
Alba 11,3 10,9 10,8 11 12,4 11,6  
Arad  14,9 14,8 14,8 14,5 15,1 13,8  
Bihor  12,7 12,5 12,9 12,7 10,1 13,1 13.6 
Bistriţa-Năsăud 10,2 9,8 9,8 9,6 10 9,9 10.2 
Braşov 8,6 8,5 8,7 8,3 9,5 9,2  
Caraş-Severin 13 12,5 12,5 12,5 13,3 12,8  
Cluj 10,6 10,9 11 10,9 12 12 12 
Covasna 11 10,7 10,4 10,3 10,9 10,4  
Harghita 10,4 10,7 10,3 10,1 11,9 10,9  
Hunedoara  10,6 10,8 10,9 10,2 12 11,4  
Maramureş  9,6 9,3 9,6 9,7 10,8 10,8 11.1 
Mureş 10,6 11,2 10,8 10,9 12,4 11,4  
Municipiul Zalău       5,6 
Satu-Mare  11,4 11,8 11,6 11,4 13,5 12,8 13.8 
Sălaj 12,2 11,5 11,9 12,3 13,9 12,8 13.7 
Sibiu 9,9 9,4 9,5 9,1 10,4 9,9  
Timiş 13 13 12,6 11,7 12,5 11,3  
România 10,4 10,4 10,7 10,6 12 11,4 12.3 
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În ceea ce priveşte mortalitatea însă valorile înregistrate în Zalău diferă 
semnificativ faţă de valorile medii la nivel naţional şi la nivelul judeţelor. Faţă de rata 
brută de mortalitate înregistrată în judeţul Sălaj de 13,7 în 2003 cea din Zalău este 
de 5,6. Abaterea este semnficativă şi în comparaţie cu ratele de mortalitate din alte 
judeţe din România. Coroborat cu structura pe grupe de vârste informaţia de mai sus 
ne indică că persoanele în vârstă din Zalău tind să părăsească oraşul la un moment 
dat. Acesta este probabil motivul principal al ratei mici de mortalitate din oraş. 

 
• Sporul migratoriu al populaţiei 

 
Tabelul nr. 18 - Zalău, evoluţia populaţiei, sporul migrator 

 1992 1997 2002 2003 2004 
 

Populatia totala stabila la 1 VII 68893 70865 65550 65218 64648 
Stabiliri de domiciliu (imigranţi) 1219 516 698 632 620 
Plecari cu domiciliul (emigranţi) 671 1015 1163 1173 1190 
Diferanţa  
imigranţi - emigranţi 

+ 548 -499 -465 -541 -570 

Stabiliri de resedinta -- 890 542 367 385 
Plecari cu resedinta -- 1335 831 704 909 
Diferenţa stabiliri-renunţări la 
reşedinţă   

-- -445 -289 -337 -524 

 
Sporul migrator este începând cu anul 1997 constant negativ. Din municpiu 

pleacă cu domiciliul mai multe persoane decât vin să-şi stabilescă domiciliul (vezi 
tabelul nr. 18). Anual municipiul pierde în medie prin migraţie peste 500 de locuitori. 
Datele statistice ne indică şi descreşterea numărului celor care îşi stabilesc vremelnic 
reşedinţa în oraş. Şi la această categorie sporul este negativ. Putem diferenţia între 
două procese: plecări defintive cu renunţarea la domiciliul în Zalău şi plecări cu 
renunţarea la reşedinţă. Plecările din urmă se referă probabil la terminarea unor 
situaţii vremelnice de muncă sau studii. Din punct de vedere sociologic aceste 
fenomen ne arată că oraşul nu mai este considerat atractiv de către persoane 
dispuse să accepte o situaţie tranzitorie a domiciliului, fie din perspectivă economică 
(locuri de muncă, venit) fie din perspectiva pregătirii şcolare şi profesionale.  

 
Migraţia interjudeţeană în judeţul Sălaj - 1996 

Judeţul Sosiri în jud.  
Sălaj 

Plecări din jud. 
Sălaj 

Sosiri - Plecări 

Bihor 146 221 - 75
Cluj 241 409 - 168
Maramureş 278 294 - 16
Satu Mare 89 162 - 73
Bistriţa Năsăud 13 30 - 17

Sursa: Studiu de fundamentare – Economia 1997, pag. 78 
 
În privinţa celor care emigrează defintiv raţiunile sunt altele. Motivele se referă 

la condiţiile de viaţă pe care le oferă oraşul şi la calitatea vieţii corespunzătoare 
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acestor condiţii. Probabil că din acest punct de vedere expectanţele indivizilor şi 
familiilor nu se pliază pe oferta oraşului. Avem în acest caz o situaţie tipică ce 
favorizează emigraţia, factorii atractivi ai oraşului sunt mai slabi decât factorii de 
respingere. Consecinţa acestui raport este punerea în mişcare a unui număr relativ 
mare de persoane, migranţii. 

 
Tabelul nr. 19 - Diferenţa dintre sporul natural şi cel migratoriu, populaţia 

municipiului Zalău 
 1992 1997 2002 2003 2004 
Sporul natural.  
Diferenţa naşteri – decese 

+596 +360 +297 +228 +273

Bilanţul migrator 
Diferenţa imigranţi - emigranţi 

+548 -499 -465 -541 -570

Diferenţa spor natural – 
spor migrator 

+48 - 139 - 168 - 313 - 297

 
Varianta A. Sporul natural constant pozitiv după 1990 nu poate contracara 

scăderea populaţiei municpiului Zalău cauzată de un bilanţ constant negativ al 
migraţiei începând cu anul 1997. Municipiul pierde populaţie datorită emigraţiei. 
Pierderea absolută de populaţie între anii 2002 – 2004 se cifrează la 778 persoane, 
1.23% din populaţia de referinţă din anul 2002 (date recensământ). Cifrele în sine nu 
sunt alarmante. Dacă transformăm aceste valori în gospodării echivalente (o 
gospodărie fiind constituită statistic din 3,2 persoane) atunci ar fi vorba de 243 de 
gospodării. Dacă parametrii de mai sus rămân neschimbaţi populaţia se reduce până 
în 2012 cu 3.69% faţă de populaţia de referinţă (2002) sau 729 gospodării. 

Varianta B. Dacă sporul migrator ar fi zero şi sporul natural ar continua tendinţa 
observabilă până acum (2002 – 2004) atunci municpiul Zalău ar înregistra o creştere 
de populaţie de 798 persoane, 1.27% din populaţia de referinţă din anul 2002 (date 
recensământ). Adică ar creşte cu 3.81% până în anul 2012. 

Varianta C. În mod realist trebuie să pornim însă de la următoarele premise: 
Populaţia feminină de vârstă fertilă este în scădere, fiindcă pe de o parte 

îmbătrâneşte, pe de altă parte segmentul 0 – 9 ani este masculinizat. Teoretic sunt 
date condiţiile ca rata natalităţii să se reducă în următoarele decenii. Şi nu doar 
datorită structurii populaţiei ci mai ales datorită schimbării comportamentului 
reproductiv la scara întregii societăţi româneşti aflată în plin proces de tranziţie 
demografică. Acest proces se caracterizează prin reducerea numărului de naşteri 
sub valoarea de înlocuire biologică a populaţiei, adică 2 copii născuţi/femeie. Putem 
estima că în următoarele decenii, chiar dacă sporul natural va fi pozitiv el va 
înregistra valori cu mult mai mici decât cele actuale. Mai simplu spus nu vom avea 
sute de naşteri ci doar câteva zeci de naşteri pe an în municipiul Zalău.  

În condiţiile în care migraţia populaţiei se menţine la cotele actuale sau, după 
cum estimăm noi, va creşte, descreşterea numerică a populaţiei va fi în jur de 6% 
într-un deceniu.  

Marea necunoscută în aceste scenarii este mobilitatea populaţiei, respectiv 
fenomenul migraţiei. Dar şi mobilitatea capitalului generator de investiţii. 
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Comportamentul migrant nu poate fi estimat şi prevăzut deorece depinde de 
facori conjuncturali de o complexitate foarte mare. Nu putem estima ce constelaţie de 
factori va acţiona la un moment dat în viitor. 

Ceea ce se poate însă enunţa se referă la măsurile care pot fi luate de 
administraţia locală, inclusiv prin elaborarea şi realizarea PUG-ului. Dezvoltarea 
localităţii trebuie să vizeze sporirea atractivităţii generale a municipiului Zalău, din 
punct de vedere economic, social şi cultural. Scopul programelor de dezvoltare ar 
trebui să fie creşterea calităţii vieţii locuitorilor. Numai sporimd calitatea habitatului, 
serviciilor şi infrastructurii se vor crea condiţii pentru stabilizarea popuaţiei şi atragere 
de imigranţi. Fără imigraţie oraşul riscă să stagneze şi chiar să involueze. Pe de altă 
parte restructurările masive din economia municipiului au generat pierderea unui 
număr foarte mare de locuri de muncă. Stabilitatea populaţiei şi atractivitatea oraşului 
din punct de vedere economic depinde de stabilitatea surselor de venit. Sursele de 
venit sunt stabile dacă ele sunt diversificate şi favorabile şi atractive pentru că absorb 
forţa de muncă existentă. Experienţa dezvoltării municipiului ne arată că el este 
dependent de resurse exogene. Ori atragerea resurselor exogene depinde de 
creearea unor condiţii favorabile şi de calitate pentru investiţii din afara localităţii. 
Credem că în contextul aderării României la UE şi în condiţiile unei dezvoltări 
regionale mai accentuate, municipiul Zalău trebuie să devină o localitate competitivă 
pe plan local, regional, naţional şi internaţional. 

 
• Gospodăriile populaţiei şi fondul locativ în municipiul Zalău 

 
Tabelul nr. 20 - Zalău, Situaţia fondului locativ, locuinţe existente 

 1992 1997 2002 2003 2004 
 

Locuinţe 21634 21650 21978 22031 21830
Locuinţe proprietate publică 4922 939 131 117 112
Locuinţe din fonduri private 16675 20673 21847 21914 21718
Suprafaţa locuibilă total 723000 730543 831126 837118 837045
Suprafaţa locuibilă  
mp / locuitor 

10,49 10,30 12,68 12,83 12,95

Date: Fişa localităţii Zalău 
 
Conform datelor din "Fişa localităţii" în anul 2002 în municipiul Zalău existau 

21978 locuinţe, dintre care 21847 proprietate privată (99%). Situaţia aceasta se 
datorează în principal privatizării fondului de locuinţe de stat (sau întreprinderi). Prin 
această privatizare s-a constituit o piaţa a locuinţelor care impune reguli de tranzacţie 
în funcţie de cerere şi ofertă.  

O altă consecinţă a privatizării este dispariţia fondului de locuinţe sociale 
gestionat de administraţia locală. Absenţa acestui tip de locuinţe îngreunează extrem 
de mult rezolvarea unor cazuri sociale urgente sau cronice.  

Din acest fond de locuinţe 88,77% reprezintă locuinţe în clădiri de locuit de tip 
bloc (vezi tabelul nr 21). Peste 85% din gospodării şi peste 85% din totalul populaţiei 
din municipiul Zalău locuieşte / trăieşte la bloc. Structural fondul de locuinţe construit 
în anii socialismului domină piaţa locuinţelor din Zalău. O consecinţă a tipului privat 
de proprietate imobiliară este asumarea integrală a costurilor de întreţinere şi 
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funcţionare de către proprietar. Practica cotidiană ne arată că sunt categorii de 
populaţie care nu reuşesc să îşi gestioneze din propriile resurse proprietatea. 
Asemenea situaţii sunt paradoxale şi aberante într-o societate de tip capitalist şi 
implică subvenţionarea din fonduri publice a proprietăţii private şi îngreunează foarte 
mult gândirea şi aplicarea unor măsuri de protecţie socială direcţionate spre 
persoane sau familii aflate în reală dificultate.  

În privinţa calităţii locuirii în Zalău condiţiile se încadrează sub valorile minime 
de calitate stipulate prin legea locuinţelor (min 14 mp). 

Numărul mediu de persoane pe locuinţă este de 2,82 iar media camerelor pe 
locuinţă este de 2,41. Comparând aceste valori ne putem da seamă că, în general în 
municipiul Zalău nu revine o cameră de locuit / persoană. Ceea ce însemană că în 
majoritatea cazurilor o cameră este folosită de mai multe persoane. Este posibil ca 
aceste condiţii de locuit să nu se plieze pe expectanţele populaţiei sau raportul dintre 
calitatea locuirii şi costurile pe care le implică să nu fie agreat de locuitori. În ambele 
cazuri factorul locuire poate fi un factor de respingere ce declanşează emigraţia. 
Probabil împreună cu precaritatea şi insecuritatea resurselor de venit.  

 
Tabelul nr. 21 - Locuinţe şi gospodării, municipiul Zalău, 2002, (cifre absolute) 

  
 

Total 

Locuinţe situate în clădiri 
De locuit 

Total Individuale 
cu o 

locuinţă 

Cu două 
sau mai 
multe 

locuinţe 

Tip bloc 

Nr. locuinţe 21995 21861 2565 545 18751
Nr. camere de locuit 53121 52866 7121 1184 44561
Nr. gospodării 20554 20444 2420 525 17499
Nr persoane 62057 61750 7685 1493 52572

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, vol III, Tabelul 49 
 
 
Tabelul nr. 22 - Locuinţe şi gospodării, municipiul Zalău, 2002, (în %) 

  
Total 

Locuinţe situate în clădiri 
De locuit 

Total Individuale 
cu o 

locuinţă 

Cu două 
sau mai 
multe 

locuinţe 

Tip bloc 

Nr. locuinţe 100 99.39 11.73 2.49 85.77
Nr. camere de locuit 100 99.52 13.46 2.24 84.29
Nr. gospodării 100 99.46 11.83 2.56 85.59
Nr persoane 100 99.50 12.44 2.41 85.13

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, vol III, Tabelul 49 
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• Capitalul cultural 

Capitalul cultural, în forma lui instituţionalizată, se exprimă prin diplomele şi 
titlurile şcolare prezente la nivelul unei populaţii. Diploma şcolară atestă competenţe 
culturale recunoscute social şi garantate oficial. Prin atestarea oficială (instituţională) 
competenţele culturale devin convertibile în capital economic şi abilitează indivizii să 
ocupe anumite poziţii în structurile economico-sociale şi ale puterii într-un sistem 
social. De asemenea capitalul social poate fi investit şi este temeiul relaţiilor sociale 
la nivelul unei comunităţi locale. Sau altfel spus: capitalul cultural asigură purtătorului 
profit material, simbolic şi relaţional. 

Noi putem analiza capitalul cultural cu ajutorul nivelului de şcolaritate, instrucţie 
şcolară. 

 
Nivelul de pregătire şcolară al populaţiei din Zalău 
Tabelul nr. 23 - Zalău, populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite 

(Populaţia şcolară) 
 Total populaţie  % 

56330 100%
Învăţământ superior 5528 9,81%
Postliceal şi de maiştri 2813 5,00%
Liceu 18039 32,02%
Şcoală pofesională şi de ucenici 9849 17,48%
Gimnaziu 11501 20,42%
Şcoala primară 6957 12,35%
Fără şcoală absolvită 1643 2,92%

 
Peste 90% din populaţia oraşului Zalău în vârstă de zece ani şi peste este 

instruită şcolar, sau este angrenată încă în procesul de pregătire şcolară. 
Datele din tabelul de mai sus ne prezintă structura capitalului cultural al 

populaţiei de zece ani şi peste. Din 56330 de persoane au studii superioare 9,81%, 
studii la nivel postliceal şi de maiştrii 5,0%, studii liceale 32,02%, şcoala profesională 
şi de ucenici 17,48%, gimnaziu şi şcoala primară 32,77%. Ponderea celor fără şcoală 
absolvită este de 2,92%.  

 
Tabelul nr. 24 - Zalău, populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite 

(Nivelul de şcolaritate), 2002 
 Total populaţie 

Zalău 
Total populaţie 
Judeţul Sălaj 

56330 -100% 220207 - 100%
Învăţământ superior 5528 - 9.81% 9383 - 4.26%
Postliceal şi de maiştri 2813 – 5,00% 5610 - 2.54%
Liceu 18039 - 32.02% 44479 - 20.19%
Şcoală pofesională şi de ucenici 9849 - 17.48% 33524 - 15.22%
Gimnaziu 11501 - 20.42% 68805 - 31.24%
Şcoala primară 6957 - 12.35% 44125 - 20.03%
Fără şcoală absolvită 1643 - 2.92% 14281 - 6.49%
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În comparaţie cu valorile înregistrate la nivelul judeţului Sălaj este evident că 
municipiul Zalău deţine cea mai mare pondere a celor cu studii superioare, 
postliceale şi de maiştrii. Este consecinţa nivelului de dezvoltare economică a 
municipiului care implică prezenţa forţei de muncă calificată superior. 

 
Dacă analizăm sistemul de învăţământ din Zalău situaţie se prezintă după cum 

urmează (vezi tabelul nr. 25) 
 
Tabelul nr. 25 - Dinamica sistemului de învăţământ din Zalău 

 1992 1997  2002 2003 2004 
 

Total Unităţi de învăţământ  44 46 38 36 35
Grădiniţe  17 17 17 16 15
Şcoli învăţământ primar şi 
gimnazial 

13 14 12 11 9

Licee  6 6 7 7 9
Şcoli profesionale, 
complementare sau de 
ucenici 

6 5 1 1 1

Şcoli postliceale 2 3 1 1 1
Copii înscrişi în grădiniţe 3216 2792 2414 2386 2355
Total Elevi înscrişi  17475 18259 15502 14578 13829
Total Personal didactic  1118 1280 1177 1107 1088

Date: Fişa localităţii Zalău 
 
În primul rând se observă reducerea numărului unităţilor de învăţământ de la 46 

în anul 1997 la 35 în anul 2004. Reducerea cea mai drastică s-a petrecut în perioada 
1997 – 2001. Afectate au fost mai ales şcolile de învăţământ primar şi gimnazial şi 
parţial grădiniţele (vezi tabelul nr. 25) Creşte în această perioadă numărul de licce, 
de la 6 în anul 1997 la 9 în anul 2004. În schimb şcolile profesioanle, complementare 
sau de ucenici (6) şi şcolile postliceale (6) aproape că dispar, rămâne câte una în 
fiecare categorie. Asistăm la schimbarea profilului educaţional în municipiu. 
Pregătirea specializată a forţei de muncă se pare ca este abandonată în favoarea 
unei pregătiri generale şi vagi din punct de vedere profesional. Această evoluţie este 
probabil consecinţa restructurării economiei municipiului în perioada de tranziţie. 
Administraţia locală împreună cu întreprinzătorii din domeniul economic ar trebui să 
reconsidere acest segment educaţional. Riscul este ca forţa de muncă calificată 
necesară economiei municipiului să vină din afară. Pe de altă parte investitorii ar 
putea interpreta negativ inexistenţa forţei de muncă calificate şi mai ales condiţiile 
modeste de pregătire a forţei de muncă la faţa locului. În contextul competiţiei pentru 
resurse elementul facilităţi de educaţie ar putea cântării foarte greu în luarea 
decizilor. 

Putem observa o scădere constantă a numărului de elevi în perioada 1997 – 
2004. În cifre absolute aceasta înseamnă o scădere a populaţiei şcolare cu 3646 
elevi. Ritmul anual înregistrat din 2002 până 2004 este în medie de 800 elevi pe an. 
Dacă ţinem cont că în următorul deceniu numărul potenţial de elevi este în scădere 
datorită efectivelor reduse din grupele de vârstă tânără, prognozăm o reducere în 
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continuare a numărului de elevi din muncicipiu şi probabil desfiinţarea sau 
comasarea unor unităţi de învăţământ. Una din consecinţele suplimentare ale acestui 
proces va fi şi reducerea numărului de cadre didactice. 

La nivelul cadrelor didactice tendinţa este tot de reducere a efectivelor de 
persoane angajate în învăţământ. În 2004 datele statistice indică un total de 1088 
personal didactic faţă de 1280 în anul 1997. Reducerea nu este doar de ordin 
cantitativ ci şi de ordin calitativ. Stoparea acestui proces de diminuare cantitativă şi 
calitativă a sistemului de învăţământ din Zalău depinde de găsirea unor formule de 
colaborare public privat care să vizeze în principal dezvoltarea globală a municipiului. 

 
• Structura ocupaţională a populaţiei din municipiul Zalău 

Tabelul nr. 26 - Zalău, structura socio-economică a populaţiei, 2002 
 Judeţul SĂLAJ ZALĂU 

Total % Total % 
Populaţia stabilă 248015 100% 62927 100% 
Total populatie activa din care: 96721 39.0 30798 48.94 

Populaţia ocupată 84168 33,9 26868 42,70 
Şomeri 12553 5,1 3930 6,24 

Total populatie inactiva 151294 61.0 32129 51.06 
Recensământ 2002 

După cum am spus mai sus raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă în 
municipiul Zalău este aproape de optim, de paritate între activi şi inactivi. Dacă 
analizăm raportul dintre populaţia ocupată şi cea inactivă avem un raport de 42,7% la 
51%. Dacă comparăm acest raport cu cel de la nivelul judeţului Sălaj 33,9% la 61% 
(vezi Tabelul nr. 26) este evident că situaţia raportului de dependenţă dintre activi şi 
inactivi este net favorabilă municipiului Zalău. Ceea ce însemană că presiunea 
exercitată de cei inactivi asupra populaţiei active, respectiv asupra populaţiei ocupate 
nu este aşa de mare ca la nivel judeţean. Ceea ce se poate traduce printr-o calitate 
mai bună a vieţii, sau un standard de viaţă mai înalt în cadrul gospodăriilor din 
municipiul Zalău. 

 
Tabelul nr. 27 - Zalău, statutul profesional al populaţiei ocupate 

Total 
populaţie 
ocupată 

salariat patron, 
intreprinz. 
privat 

lucrător  
pe cont 
propriu 

membru al 
unei societăţi 
agricole / 
cooperatiste 

lucrător 
familial în 
gospodăria 
proprie 

altă 
situaţie

26868 24375 1207 980 12 260 34
100,00% 90,72% 4,49% 3,65% 0,04% 0,97% 0,13%

Recensământ 2002 
Peste 90% din populaţia ocupată are statutul profesional de salariat, 4,5% sunt 

întreprinzători, respectiv persoane care creează şi gestionează locuri de muncă, 
respectiv surse de venit pentru alţii. 

Să analizăm în continuare structura şi dinamica forţei de muncă salariate din 
municipiul Zalău. Ceea ce se poate observa este scăderea cu 15984 persoane a 
populaţiei salariate între 1992 şi 2004, ceea ce echivalează cu o scădere de 45.46% 
în perioda de referinţă. 
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Tabelul nr. 28 - Dinamica forţei de muncă în Zalău, 1992 – 2004 (val. absolute) 
 1992 1997 2002 2003 2004 

 
Salariaţi total număr mediu 35157 31563 21692 22356 19173
Număr mediu salariaţi în 
industrie 

20757 15685 9888 10545 7321

Număr mediu salariaţi în 
industria prelucrătoare 

19368 14310 8893 9650 6549

Număr mediu salariaţi în 
construcţii 

1736 2165 872 1064 1378

Număr mediu salariaţi în comerţ 2298 2768 2170 2545 3337
Număr mediu salariaţi în 
administraţia publică 

743 1049 1067 1084 1070

Număr mediu salariaţi în 
învăţământ 

1890 1742 1692 1644 1605

Număr mediu salariaţi în 
sănătate şi asistenţa socială 

1317 2858 1558 1368 1431

Date: Fişa localităţii Zalău 
 
Tabelul nr. 29 - Dinamica forţei de muncă în Zalău, 1992 – 2004 (%) 

 1992 1997 2002 2003 2004 
Salariaţi total număr mediu 100 100 100 100 100
Număr mediu salariaţi în industrie 59.04 49.69 45.58 47.16 38.18
Număr mediu salariaţi în industria 
prelucrătoare 

55.09 45.33 40.99 43.16 34.15

Număr mediu salariaţi în 
construcţii 

4.93 6.86 4.02 4.75 7.18

Număr mediu salariaţi în comerţ 6.53 8.77 10.00 11.38 17.40
Număr mediu salariaţi în 
administraţia publică 

2.11 3.32 4.91 4.84 5.58

Număr mediu salariaţi în 
învăţământ 

5.37 5.51 7.8 7.35 8.37

Număr mediu salariaţi în sănătate 
şi asistenţa socială 

3.74 9.05 7.18 6.11 7.46

 
Recensământul populaţiei din anul 1992 a sursprins situaţia existentă înainte de 

demararea marilor restructurări economice şi a proceselor de privatizare din 
România. Putem spune că datele statistice din anul 1992 reflectă încă situaţia forţei 
de muncă din epoca economiei de tip socialist. Efectele proceselor de restructurare 
şi privatizare economică sunt vizibile în informaţiile statistice pe care le avem la 
dispoziţe pentru perioada 1997 – 2004. În anul 1992 aproape 60% dintre salariaţi 
erau angajaţi în industrie, preponderent în industria prelucrătoare. Această 
dominanţă a salariaţilor din domeniul industriei corespunde tiparului de industrializare 
socialistă care a marcat istoria contemporană a localităţii. Consecinţele programelor 
de restructurare şi privatizare economică devin vizibile în datele statistice din 1997. 
Ponderea salariaţilor din industrie scade la 50%. Un alt moment de schimbare 
structurală are loc în perioada 2003 – 2004 când ponderea salariaţilor din industrie 
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scade la 38% iar în industria prelucrătoare la 34,1%. Este clar că industria din Zalău 
nu mai asigură numărul de locuri de muncă din perioada dinainte de 1989. Creşterea 
cea mai mare are loc în domeniul comerţului. Din 2002 până în 2004 ponderea 
salariaţilor creşte de la 10 la 17% în totalul salariaţilor din muncipiu. Deasemenea 
creşte semnficativ ca pondere numărul salariaţilor din administraţia publică. 

Procese interesante pot fi observate în domeniul construcţiilor. Construcţiile 
sunt un domeniu care reacţionează foarte sensibil la procesele ce au loc în economia 
globală. Oscilaţiile de forţă de muncă pe această piaţă sunt relativ normale. Aceste 
oscilaţii sunt vizibile şi în cazul municipiului Zalău. Un vârf de salariaţi în anul 1997 şi 
un alt vârf în anul 2004. Activitatea de construcţii a demarat în Ardeal în jurul anului 
2000. Se pare că efecetele acestei revigorări se fac simţite şi pe piaţa din Zalău.  

Numărul mediu de salariaţi din învăţământ este în scădere continuă, aşa cum 
am spus şi mai sus. Cauza principală este reducerea efectivelor de elevi şi 
desfiinţarea sau comasarea unor unităţi şcolare cu reducerea corespunzătoare a 
activităţii. 

Fluctuaţii extreme înregistrăm în cazul angajaţilor din domeniul sănătate şi 
asistenţă socială. În pofida unei creşteri minore în anul 2004 numărul salariaţilor nu a 
atins nivelul din 1997. Sănătatea şi asistenţa socială sunt domenii ce ţin de calitatea 
vieţii unei comunităţi. Lipsa de salariaţi atrage după sine diminuarea calităţii serviciilor 
oferite. Iar diminiuarea calităţii serviciilor în aceste domenii atrage după sine 
nemulţumirea locuitorilor urbei.  

 
• Concluzii 

În centrul activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, punctul de pornire şi 
beneficiar exclusiv al eforturilor este comunitatea locală, respectiv oamenii ce 
constituie comunitatea locală. Expectanţele, aşteptările lor sunt relevante în 
proiectarea dezvoltării şi trebuie să fie luate în considerare. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţii, prin 
realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. 

Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii, în 
acord cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor. 

Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea 

accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi 
locuitorii;  

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

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

- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 
- asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat; 
- protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale. 

 
Reprezentanţii politici aleşi ai comunităţii locale trebuie să transpună în politicile 

locale dorinţele şi nevoile reale ale populaţiei. Şi în primul rând trebuie să-i cunoască 
pe cei pe care-i reprezintă. Descrierea unor aspecte sociologice şi demografice ale 
populaţiei din Zalău se încadrează în acest demers de cunoaştere. 
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2.6. CIRCULAŢIA ŞI PROPUNERI DE ORGANIZARE 

 
    
 
 
 

 
  
 
 
 

• Introducere 
Municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, este situat în zona centrală a 

judeţului. Este traversat de râul Zalău cu afluentul pârâul Răpoasa pe teritoriul urban 
şi se găseşte la poalele Munţilor Meseşului. Are o suprafaţă totală de 90,09 km2. 
Teritoriul aministrativ al municipiului include şi localitatea Stâna, aşezare situată la 
sud-est de Meseş, în bazinul hidrografic al râului Agrij. 
   
• Amplasarea municipiului în reţeaua de circulaţie naţională 

Municipiul Zalău este situat pe axa Cluj - Satu-Mare - Petea Vama, DN 1F - E 
81.  Prin urmare, pe şosea se poate ajunge la Cluj-Napoca pe DN 1 F / E 81, la Baia 
Mare pe DN 1 H şi DN 1 C, la Satu Mare pe DN 1 F / E 81 şi DN 19 B şi la Oradea 
pe DN 1 H, DN 19 B. 

Coridoarele de transport Pan-Europene nu traversează Regiunea de NV şi nici 
judeţul Sălaj. 

Coridoare de transport Pan-Europene  

 
(Sursa: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului) 
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Pentru a contracara această situaţie, în prezent sunt în derulare lucrările de 
execuţie la Autostrada Braşov-Bors, care va traversa judeţul Sălaj pe o lungime de 
84 km, fiind prevăzute trei puncte de inserţie, la Zimbor, Zalău şi Nuşfalău.  

 

Unităţile administrativ-teritoriale străbătute de Autostrada Braşov-Borş, în 
judeţul Sălaj sunt: Zimbor - Sînmihaiu Almaşului - Românaşi - Treznea - Zalău -
Meseşenii de Jos – Crasna  - Nuşfalău - Ip – Marca;  

Traseul viitoarei autostrăzi Transilvania, care este proiectat să treacă prin 
vecinătatea municipului va lega, în viitorul nu foarte îndepărtat, municipiul Zalău de 
centrul Transilvaniei, de municipiile Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov, 
de capitală şi graniţa de sud, precum şi de vestul ţării, municipiul Oradea şi frontiera 
de vest a ţării cu acces spre Europa occidentală. 

La nivel judeţean municipiul Zalău este traversat:  
- pe direcţia SE-NV de DN 1 F (E 81) relaţionându-se cu comunele Românaşi, 

Sânmihaiu Almaşului, Zimbor (DN 1G) şi judeţul Cluj, respectiv cu comunele 
Hereclean, Bocşa, Sărmăşag, Bobota şi judeţul Satu Mare. 

- la nord de DN 1 H relaţionându-se cu comunele Crişeni, Mirşid, oraşul Jibou 
(DN 1G) şi judeţul Maramureş, respectiv comunele Hereclean, Vârşolţ, oraşul 
Şimleu Silvaniei, comuna Nuşfalău (DN 19 B) şi judeţul Bihor. 

- pe direcţia SV-NE de DJ 191 C relaţionându-se cu comunele Crasna şi 
Meseşenii de Jos, respectiv cu comunele Mirşid şi Creaca. 

- la sud de DJ 108 R relaţionându-se cu comuna Agrij (DJ 108 A) şi judeţul Cluj. 
- la SE de DC 73 relaţionându-se cu satul aparţinător Stâna. 

Situaţia drumurilor / starea tehnică: 
- DN 1F (E 81) – modernizat 
- DN 1H - necorespunzătoare 
- Drumurile judeţene ( DJ 191 C şi DJ 108 R) / comunal (DC 73) sunt degradate 

şi doar într-o proporţie aproape nesemnificativă modernizate. 
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Teritoriu  
administrativ 
municipiul  
Zalău 

Autostrada Braşov – Borş tronson judeţul Sălaj poz. km 
intrare pe teritoriul adm. Zalău 60+800
ieşire din teritoriul adm. Zalău 65+700

DN1 F – E 81 (Cluj-Napoca – Zalău – Carei) poz. km 
intrare pe teritoriul adm. Zalău (intersecţia cu DC 73 
spre Stâna) partea dreaptă 

74+980

intersecţia cu DJ 108 R spre Ciucea 42 km) 76+200
intersecţie cu Centura Ocolitoare Zalău, partea stângă 79+500
intersecţie spre cabana Pionierului, partea dreaptă 
intersecţie cu stradă  de pământ existentă, partea 
stângă 

79+623

intersecţie cu drum spre case, partea dreaptă 79+694
intersecţie cu drum de pământ existent, partea dreaptă 79+820
intersecţie cu stradă  de pământ existentă, partea sângă 80+024
intersecţie cu stradă (în spatele Cabanei Brădet), partea 
stângă 

80+170

intersecţie înainte de Centru Acasă, partea dreaptă 80+615
intersecţie Centrul Acasă, partea dreaptă 80+800
indicator intravilan F47 (tablă şi semnal din beton pe 
partea dreaptă) 

81+100

indicator-tablă la intersecţia denivelată peste CF 89+000
indicator intravilan (semnal din beton pe partea stângă, 
la „Michelin”) 

90+000

intersecţie cu Centura Ocolitoare Zalău, partea stângă 90+870
indicator F49 ieşire din teritoriul adm. Zalău (indicator 
intravilan-tablă pe partea dreaptă, la podul peste pârâul 
Panicului) 

91+940

DN1 H (Baia-Mare – Jibou – Zalău) poz. km 
intrare / ieşire pe / din teritoriul adm.(indicator intravilan-
tablă, la podul peste Valea Zalăului) 

75+446

 
Zalăul este traversat de CF 412 (Carei – Sărmăşag – Zalău Nord – Jibou) 

situându-se la 88 km de Carei şi 23 km de Jibou. 
Pe calea ferată Zalăul se afla la 159 km de Cluj-Napoca, la 81 km de Baia Mare 

şi la 124 km de Satu Mare.  
Conform strategiei de dezvoltare a căilor ferate, cuprinsă în HGR nr.817/2005, 

în judeţul Sălaj, în perioada 2007-2013, nu sunt prevăzute lucrări de investiţii 
importante în domeniul feroviar.  

Realizarea doar în mică măsură a lucrărilor de întreţinere a infrastructurii şi 
modernizare a materialului rulant (învechit şi insuficient atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ), a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, atât din 
punct de vedere al calităţii, cât şi al siguranţei, infrastructura feroviară situându-se 
sub nivelul standardelor Uniunii Europene.  

Infrastructura subdezvoltată şi nemodernizată la standarde europene, afectează 
atât siguranţa cât şi calitatea (timpi de deplasare mari), creând presiuni pe 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 107

infrastructura rutieră şi afectând grav mobilitatea în cadrul regiunii.  
Principalele probleme ramân însă legăturile interjudeţene deficitare şi existenţa 

a numeroase zone cu restricţii de viteză. Din punct de vedere al lungimii liniilor 
electrificate, regiunea se situează pe ultimul loc la nivel naţional având o pondere de 
doar 4% din reţeaua naţională. 
  

Municipiul nu se bucură de existenţa unui aeroport, dar poate utiliza serviciile 
aeroporturilor situate la distanţe cuprinse între 80 şi 120 km:  
- Aeroportul Cluj Napoca, Oradea, Satu Mare şi Baia Mare.  

 
• Distanţele care despart municipiul Zalău de diverse localităţi din 

Transilvania pe drum / cale ferată sunt: 
 

a.  localităţi de rangul  I şi II municipii reşedinţe de judeţ (km) 
 Cluj-Napoca Satu-Mare Baia-Mare Oradea 
şosea 86 119 108 117 
CF 159 124 81 185 

 
 

b. localităţi de rangul II – alte municipii (km) 
 Carei (SM) Dej (CJ) 
şosea 85 107 
CF 88 99 

 
 

c. localităţi de rangul III – oraşe (km) 
 Cehu 

Silvaniei 
Jibou Şimleu 

Silvaniei 
Huedin 

(CJ) 
Tăşnad 

(SM) 
Marghita 

(BH) 
şosea 34 26 29 61 58 70 
CF - 23 - - 59 - 

 
 

d. localităţi de rangul IV – reşedinţe de comună (km) 
 Meseşenii 

de Jos 
Agrij Românaşi Creaca Mirşid Crişeni Hereclean

şosea 12 21 20 17 14 9 10 
CF - - - - 11 - - 
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• Intravilan şi zone funcţionale 

 
Teritoriul administrativ se întinde pe o suprafaţă de 90,09 km2. 
Din statistică se observă că 6,27 % din teritoriu este ocupat cu construcţii. 

Clădirile de locuit sunt atât de tip unifamilial cu curte şi grădină, cât şi de tip bloc de 
apartamente cu densitate mare de locuire. Tendinţa de dezvoltare a fondului 
construit se orientează către case unifamiliale, eventual asociaţii de proprietari cu 
număr mic de colocatari. 

Amplasarea zonelor de mare densitate (cartiere de blocuri) s-a făcut (anii '70) 
în zona de centru a municipiului, fiind străbătută de strada M.Viteazul, ca arteră 
principală de legătură.  

 
Locuinţe (conf. Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2002) 

Total (număr) 21995
- în proprietate privată / particulară (număr) 21782
- în proprietate de stat (număr) 192
- în proprietate privată de grup / cooperatistă / asociativă 

(număr) 
6

- în proprietatea cultelor religioase (număr) 15
Suprafaţa locuibilă (mp / locuitor) 12,68

 
 
Oraşul este clar zonificat în (vezi Fig. 2): 
 

a. zona centrală, care are ca punct central Piaţa I.Maniu cu arterele care acced 
către aceasta, zonă în care sunt amplasate majoritatea instituţiilor 
reprezentative ale municipiului (Prefectură, Primărie etc.); 

b. zone cu caracter puternic rezidenţial, zona de mijloc (între zona centrală şi 
zona industrială), zona de sud-est, zona de sud-vest; 

c. zone industriale, inclusiv Parcul industrial - situate la nord-est, respectiv la  
nord. 
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 Fig.2. Zonificarea intravilanului municipiului Zalău 

 

N 

Zona 
centrală 

Zona 
industrială 

Zona 
industrială 

Zona 
industrială 

Parc 
industrial 

Zonă de locuire de 
densitate mare 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 110

 
• Infrastructura - Reţeaua urbană 
 

Din punctul de vedere al mobilităţii, municipiul Zalău are la ora actuală o reţea 
urbană de străzi în număr de 164 artere, de lungime 94 km şi care ocupă 2,56 % din 
teritoriul urban. Se remarcă faptul că reţeaua principală de circulaţie are structură 
rutieră modernizată. De altfel, mai mult de jumătate din străzi sunt  modernizate. 
   

Caracteristici ale infrastructurii 

Infrastructura 1992 1997 2002 2003 
 

2004 
 

Lungimea străzilor orăşeneşti 
- total (Km) 65,0 65,0 94,0 94,0 94,0

Lungimea străzilor orăşeneşti 
modernizate (Km) 53,0 53,0 54,0 54,0 56,0

Lungimea simplă a reţelei de 
distrib. a apei potab. (Km) 99,0 100,5 106,9 108,2 108,2

Lungimea simplă a reţelei de 
canalizare (Km) 86,0 86,0 102,3 102,3 102,3

Lungimea simplă a conductelor 
de distrib. a gazelor (Km) 35,1 80,0 96,5 99,3 105,7

Numărul autobuzelor în inventar 70 67 52 50 50
[Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj – Fişa localităţii] 

 
Reţeaua de străzi 
In general, reţeaua de străzi a oraşului, la ora aceasta, răspunde în mod 

satisfăcător necesităţii de mobilitate prin capacitatea de circulaţie dată de elementele 
constructive.  

Cu toate acestea, pe traseul principal de circulaţie, str. Ghe. Doja, b-dul M. 
Viteazul, datorită traficului de tranzit şi traficului diurn al populaţiei care se 
deplasează către / dinspre zonele economice compacte din nord, se constată 
congestii, poluare excesivă şi conflicte numeroase vehicul-pieton (risc crescut de 
producere a accidentelor). 

 
Lista străzilor din municipiul Zalău 

 
1.  Al.Astrei 
2.  Al.Bradului 
3.  Al.A.Barbulovici 
4.  Al. Digului 
5.  Al.Dealului 
6.  Al.Kis Karoly 
7.  Al.Liliacului 
8.  Al.Margaretelor 
9.  Al.Mesteacănului 
10.  Al.Narciselor 

11.  Al.Năzuinţei 
12.  Al.Nucilor 
13.  Al.Ritmului 
14.  Al.Rozelor 
15.  Al.Tineretului 
16.  Al.Toamnei 
17.  Al.Turturelelor 
18.  Al.Torentului 
19.  Alunului 
20.  Armatei 
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21.  A.Mureşanu 
22.  A.Philippide 
23.  A.Saguna 
24.  Armoniei 
25.  Ady Endre 
26.  Avram Iancu 
27.  A.Baconski 
28.  B.P.Haşdeu 
29.  Băii 
30.  B.N.Antal 
31.  Bujorilor 
32.  Brânduşelor 
33.  Brădetului 
34.  Cascadei 
35.  Cp.M.D.Constantin 
36.  Căprioarei 
37.  Cerbului 
38.  Cetinei 
39.  Cetăţii 
40.  Cimitirului 
41.  Cireşului 
42.  Ciocârliei 
43.  Cloşca 
44.  C.Baltazar 
45.  Colinei 
46.  C.Coposu  
47.  Crinului 
48.  Crângului 
49.  Crişan 
50.  22 Decembrie  
51.  Dacia 
52.  Decebal  
53.  Deleni 
54.  Drumul Sării 
55.  Dumbrava 
56.  Dumbrăviţa 
57.  Dudului 
58.  Depozitelor 
59.  C.D.Gherea  
60.  1 Decembrie 1918 
61.  D.Mărgineanu 
62.  Emil Botta 
63.  Elena Pop 
64.  Fabricii 
65.  Fundătura 

66.  G.Bacovia 
67.  Gh.Bujor 
68.  Gen.Dragalina 
69.  Gării 
70.  Ghe.Lazăr 
71.  G.Coşbuc  
72.  Gh.Doja  
73.  Gh.Pop de Băseşti 
74.  Ghioceilor 
75.  Gh.Sincai 
76.  I.Barbu 
77.  Cetinei 
78.  I.Ardelean Senior 
79.  I.Mango 
80.  I.Coroianu 
81.  I.Nichita 
82.  I.Caraion 
83.  I.Slavici 
84.  Industriei 
85.  P-ţa I.Maniu 
86.  Kincs Gyula 
87.  Kossuth Lajos  
88.  Lacului 
89.  Luncii 
90.  Lazuri 
91.  L.Ghergariu 
92.  L.Blaga 
93.  Lupului 
94.  L.Rebreanu 
95.  Lt.col.Pretorian 
96.  Lt.cl.T.Moldoveanu  
97.  B-dul M.Viteazul  
98.  M.Eminescu  
99.  9 Mai 
100.  1 Mai 
101.  Maxim Gorki 
102.  Măguricei 
103.  Măcieşilor  
104.  M.Sorescu 
105.  Meseş 
106.  Merilor 
107.  Moigradului 
108.  Meteorologiei 
109.  M.R.Paraschivescu 
110.  Morii 
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111.  N.Labiş 
112.  N.Bălcescu  
113.  Nichita Stănescu 
114.  N.Titulescu 
115.  Nouă 
116.  Oborului 
117.  Olarilor 
118.  Octavian Goga 
119.  Parcului 
120.  Pădureni 
121.  Păcii 
122.  Petre Dulfu 
123.  Petri Mor 
124.  Pietriş 
125.  Pârâului 
126.  Pinului 
127.  Părului 
128.  Plevnei 
129.  Pomilor 
130.  Plopului 
131.  Porolissum  
132.  Primăverii 
133.  Prunilor 
134.  Pădurii 
135.  Pictor Ioan Sima 
136.  Războieni 
137.  Romană 

138.  Simion Bărnuţiu  
139.  Sf.Vineri 
140.  Sf.Vineri- case 
141.  Salcâmilor  
142.  Salamon József 
143.  Sărmaş  
144.  Slt.T.Tuşer 
145.  Stadionului  
146.  Simion Oros 
147.  Stânei 
148.  Szikszai Lajos 
149.  Tipografilor  
150.  Trandafirilor 
151.  Traian  
152.  T.Vladimirescu  
153.  T.Arghezi  
154.  Toporaşilor  
155.  Unirii  
156.  Valea Miţii  
157.  Viilor  
158.  Văii  
159.  Vişinilor  
160.  Vânătorilor  
161.  Voievod Gelu  
162.  V.Deleu  
163.  Veronica de Sălaj  
164.  V.Voiculescu  

 
Reţeaua principală de străzi este constituită din: 

a) zona centrală:  P-ţa I.Maniu, str. 22 Decembrie 1989, str. Ghe. Doja, b-dul 
M.Viteazul, str. N.Titulescu, str. L.Rebreanu, str. G.Coşbuc, str. L. Kossuth, P-
ţa 1 Decembrie; 

b) cartierul Stadion: str. Ghe  Doja, str. Eminescu,  str. Haşdeu, str.A.Iancu; 
c) cartierul Mihai Viteazul: b-dul M.Viteazul, str. 9 Mai, str. Crişan; 
d) cartierul Traian: str. Traian, str.Cloşca, str. A.Mureşanu; 
e) cartierul Porolissum: şoseaua M.Viteazul, str. T.Vladimirescu, str. Horea, str. 

Ghe. Lazăr,  str. A.Saguna; 
f) cartierul Vişinilor - str. S. Bărnuţiu, str. Dumbrava, str. Sf.Vineri; 
g) cartierul industrial de nord est şi nord  - b-dul M.Viteazul, str. Fabricii, str. 

Voievod Gelu, str. lt.col. Pretorian, str. V.Deleu. 
 

Se remarcă faptul că toate aceste străzi au îmbrăcămintea în stare bună (cele 
cu îmbrăcăminţi bituminoase), respectiv acceptabilă pentru cazul în care carosabilul 
este din dale din beton de ciment (prezintă degradări de gravitate redusă sau medie).  

In ceea ce priveşte reţeaua secundară de străzi, o mare parte dintre acestea 
sunt într-o stare bună sau acceptabilă. Cu toate acestea, este inevitabil ca unele 
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dintre acestea, printre care o parte din aleile dintre blocuri necesită lucrări de 
modernizare sau intervenţie pentru aducere la o stare bună de exploatare. 
 
 
• Trafic 
 

Ca în marea majoritate a oraşelor ţării, şi în municipiul Zalău se remarcă un 
trafic susţinut pe o perioadă îndelungată din zi (între orele 7,30 - 17,00) cu tendinţe 
de congestionare pe traseele principale în perioadele de vârf (7,30-9,00, respectiv 
12,30 - 15,00). În aceste perioade circulă cele mai multe autovehicule ale celor care 
se deplasează către locurile de muncă, pentru aprovizionare, ca şi cele aflate în 
tranzit prin localitate. În acelaşi timp se află în trafic şi un număr mare de pietoni copii 
şi tineri care merg către unităţile de învăţământ, persoane către locul de muncă, către 
piaţă etc. 
  

Numărul de mijloace de transport 
Vehicule înregistrate în municipiul Zalău 

Tip vehicul 
Nr. mijloace de transport Total 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Autoturisme sub 2000 mc 13022 2718 15740
Autoturisme peste 2000 mc 509 577 1086
Autobuze, autocare, microbuze 25 159 184
Autovehicule sub 12 t 523 1238 1761
Autovehicule peste 12 t 17 584 601
Tractoare înmatriculate 298 94 392
Motociclete, motorete, scutere 377 85 462
Remorci, semiremorci, rulote 411 517 928

[Sursa: Primăria Zalău - 2006] 
 

Pentru un oraş cu grad de motorizare destul de ridicat, 327 vehicule la 1000 
locuitori, circulaţia nu prezintă totuşi disfuncţionalităţi majore. Însă, analiza trendului 
de dezvoltare a oraşului demonstrează că numărul de vehicule în circulaţie va creşte 
în perioada următoare. Nu spectaculos, dar în mod evident. Semnalizarea rutieră 
orizontală şi verticală este realizată vizibil şi explicit.  
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 Fig.3. Principalele direcţii de deplasare diurnă, de 

tranzit, ocazională 

N 

LEGENDA 
        
         traseu principal de tranzit 
 
        direcţia principală de  
        deplasare diurnă  în 
         interiorul oraşului 
 
        presiune dinspre zonele  
        rezidenţiale spre centru  

t l
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• Parcări 
 

În zona centrală se remarcă o cerere accentuată de spaţii pentru parcarea 
vehiculelor, atât pentru cei care-şi au locul de muncă în zonă (parcări de durată 
medie), cât şi de cei care au interese la instituţiile şi magazinele din zonă (parcări 
ocazionale, de scurtă durată). Astfel, în ciuda câtorva parcaje amenajate, un număr 
relativ mare de autoturisme se află parcate pe toate spaţiile libere şi pe străduţele 
învecinate. Aceasta conduce la ocuparea nejustificată a o parte a spaţiului public de 
către vehiculele parcate ilegal. 

În zona cartierele de blocuri, chiar şi acolo unde există amenajate spaţii de 
parcare, acestea sunt insuficiente în condiţii obişnuite, atât timp cât numărul de 
vehicule în proprietate privată este în continuă creştere. Ca atare, spaţii care în mod 
normal ar trebui să fie spaţii verzi sau locuri de joacă pentru copii sunt folosite abuziv 
de către locatarii posesori de vehicule. Consecinţe: aspect urât, invadarea spaţiilor 
verzi, copii care se joacă printre vehicule (pericol de accidente, risc de degradare a 
vehiculelor). 
 
• Transportul în comun 

 
Distanţele relativ scurte pe o bună parte a suprafeţei municipiului, accesibile 

circulaţiei pedestre sau cu bicicleta, face ca să existe o cerere moderată pentru 
transportul în comun. Cu toate acestea, modul particular al dezvoltării oraşului, 
tentacular dar dezvoltat în principal pe direcţia nord-sud, a dus la necesitatea 
instituirii unor trasee de transport public. 

Acesta se caracterizează prin utilizarea autobuzelor pe trasee care leagă 
principalele zone de locuit de zonele cu activitate economică, ca şi de gară, 
autogară.  

Pe teritoriul municipiului funcţionează cinci linii principale şi trei linii secundare. 
Pentru traseele principale sunt necesare 22 autobuze în timpul săptămânii, 

respectiv 7-10 autobuze în week-end. Pe traseele secundare sunt necesare trei 
autobuze (câte unul pe linie), cererea de mobilitate fiind mai redusă.  

Trasee de circulaţie pentru mijloacele de transport public local de călători în 
municipiul Zalău [conform Anexa nr. 2. la HCL înr. 138 din 05.07.2006]  

 
Trasee principale ale transportului în comun (zi de lucru) 

Nr. 
crt. 

Linia 
Lungime TRASEU ŞI STAŢII 

Nr. vehicule necesar/ 
/capacitate 

(locuri/ mijl. de transp.) 
1 Linia 1 

lungime 
14,70 km 

Brădet – str.C. Coposu – Centru – Uz 
Casnic – Gara şi retur pe b-dul M. 
Viteazul – str. Gh. Doja   

8 autobuze
 minimum 45

maximum 150
2 Linia 2 

lungime 
17,40 km 

Gara – str. 22 Decembrie 1989   2 autobuze
minimum 22

3 Linia 6 
lungime 

10,60 km 

Brădet – D-va nord – Brădet  
  

4 autobuze 
minimum 22
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4 Linia 11 
lung. 

15,40 km 

Centru – Autogara – Ortelec  
  

2 autobuze
minimum 22

5 Linia 22 
lungime 

15,80 km 
 

Brădet – str.C.Coposu – Centru – str. 
S. Bărnuţiu – D-va nord – str. lt. col. 
Pretorian – str. Voievod Gelu – b-dul. 
M. Viteazul – Gara şi retur   

6 autobuze 
minimum 45

 
Trasee principale ale transportului în comun (week-end) 

Linia Traseu Capacitate
(locuri) 

Linia 1 Brădet – str.C. Coposu – Centru – Uz Casnic – Gara şi 
retur pe b-dul M.Viteazul – str. Gh. Doja  

45

Linia 2 Gara – str.22  Decembrie 1989  22
Linia 6 Brădet – D-va nord – Brădet  22
Linia 11 Centru – Autogara – Ortelec  22
Linia 22 Brădet – str.C.Coposu – Centru – D-va nord – str. Pretorian 

– str. Voievod Gelu – b-dul.M. Viteazul – Gara şi retur  
45

 
Trasee secundare ale transportului în comun (week-end) 

LINIA Traseul Capacitate 
(locuri) 

5 Astralis – Brădet – Stâna şi retur 22
7 Brădet – U.M. – Şc. nr. 7 şi retur pe str.Pietriş 22

17 Centru – D-va nord – str. Lupului şi retur 22
Obs. Circulă şi sâmbăta şi duminica. necesar 1 autobuz / linie 

 
• Perspective, strategii  -  propuse de către Primăria municipiului Zalău 
  

La nivel de autoritate locală se dovedeşte interes pentru problema asigurării 
mobilităţii şi accesului la nivel de oraş. Ca atare, au fost stabilite strategii de acţiune 
care iau în consideraţie  efectul unei infrastructuri de transport de calitate în vederea 
creării de condiţii şi oportunităţi pentru dezvoltarea economică a oraşului şi calităţii 
vieţii a locuitorilor acestuia. 

Spicuind din documentele care prezintă aceste strategii: 
 
Direcţia strategică 3 
- Asigurarea transportului local în comun pentru forţa de muncă în zonele de 

interes investiţional.  
 
Directia strategică 4 

Continuarea îmbunătăţirii infrastructurii fizice existente, precum şi 
implementarea Planului Urbanistic General 2000, în acord cu normele de protecţia 
mediului. 

Obiective generale: 
- Zona industrială oportună atragerii de investitori, cu stimulente pentru 

dezvoltarea de activităţi economice noi.  
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- Extindere teritoriu administrativ.  
- Dezvoltarea unui sistem de finanţare a investiţiilor în infrastructura prin 

obligaţiuni municipale sau alte mijloace.  
- Dezvoltarea şi implementarea în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a 

unui program de îmbunătăţire a reţelei de drumuri spre vest şi oraşele mari din 
regiune, inclusiv drum de centură.  

- Implementarea Planului Urbanistic General 2000 (cu accent pe zona centrală)  
- Program pentru reabilitarea locuinţelor colective (blocuri).  
- Realizarea drumului de centură.  
- Reconversia zonei industriale.  
- Modernizare intersecţii (PUG).  
- Extindere intravilan şi a teritoriului administrativ. 
 
Directia strategică 5 

Dezvoltarea unui plan de marketing al oraşului (se identifică segmentele ţintă, 
se stabilesc canalele de promovare, se promovează imaginea Zalăului prin canalele 
identificate, se estimează costurile). Necesită în mod obligatoriu o infrastructură de 
transport reprezentativă. 
 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl.E10, ap.6, Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CUI: R2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 118

• Direcţii de analiză în vederea optimizării circulaţiei în municipiul Zalău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmirea documentaţiilor necesare de urbanism (PUZ-uri / PUD-uri), studii de 

fezabilitate şi proiecte tehnice de specialitate pentru: 
- analiza traseului principal de circulaţie pe direcţia nord-sud (vezi Fig.4); 

- analiza intersecţiilor pe acest traseu: amenajare geometrică, 
reglementarea circulaţiei, circulaţia pietonală - propuneri de optimizare 
(semaforizare, amenajare giratorii); 

- realizarea de artere colectoare la zonele funcţionale care cuprind în 
perimetrul lor drumul naţional; 

- fluidizarea traficului prin sistemul de semaforizare „UNDA VERDE”;  
- stabilirea eventualei posibilităţi de traseu alternativ până la finalizarea 

practică a rutei ocolitoare – străzi de legătură propuse; 
- realizarea centurii de ocolire a municipiului Zalău; 
- extinderea transportului în comun în zona periurbană a municipiului Zalău în 

funcţie de noile investiţii şi noile locuri de muncă apărute;  
- analiza circulaţiei în cartiere - propuneri de optimizare; 
- analiza spaţiilor de parcare amenajate şi a standurilor pentru taximetre; 
- analiza măsurilor de siguranţa circulaţiei: semnalizare verticală, marcaje, 

amplasare treceri pietoni, iluminat public al intersecţiilor şi trecerilor pentru 
pietoni etc.; 

- analiza posibilităţii amenajării de piste pentru biciclişti; 
- analiza stării tehnice a îmbrăcăminţii rutiere din punctul de vedere al siguranţei 

circulaţiei şi comodităţii parcursului; 
- analiza oportunităţii realizării unui sistem de urmărire a activităţii în spaţiul 

public (centru pentru urmarirea traficului şi managementul traficului urban); 
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  Fig. 4. Amplasarea zonelor de analizat cu prioritate 

din punctul de vedere al circulaţiei 

N 

LEGENDA 
        
         presiune asupra 
         traseului principal 
         de circulaţie 
        
         zone prioritare de  

analizat  
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT ŞI PROPUS. ZONE FUNCŢIONALE ŞI PROPUNERI 

DE ZONIFICARE. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT ŞI PROPUS. 
 

• Evoluţia intravilanului în perioada 2000-2007 
 
Localitatea Suprafaţa 

intravilan  
PUG 2000 

(ha) 

Extinderi prin 
PUZ-uri  

2000-2008 
(ha) 

Extinderi prin 
PUG  

2006-2007 
(ha) 

Suprafaţa 
intravilan PUG

2006-2007 
(ha) 

Municipiul 
Zalău+Stâna 

1787,69 380,72 470,84 2639,25

Nr. trupuri 19  9
 

 
• Structura intravilanului / trupuri 
 

Simbol Denumire trup Suprafaţa conf. PUG 2000 
(ha) 

Z 0 Trup principal 1698,04
Z 1 Staţia de epurare 7,40
Z 2 SC Agricola SA 1,53
Z 3 Rezervoare de apă industrială 1,40
Z 4 Fermă 0,64
Z 5 Locuinţe Ortelec 0,88
Z 6 Locuinţe Ortelec 0,47
Z 7 Locuinţe Ortelec 1,22
Z 8 Locuinţe Ortelec 0,86
Z 9 Locuinţe Ortelec 1,26
Z 10 Ferma pomicolă 0,60
Z 11 Ferma Aghireş 2,80
Z 12 Poligon de tragere 2,50
Z 13 Rezervoare de apă 0,53
Z 14 Extindere locuinţe de vacanţă 10,67
Z 15 Cantonul Zoopastoral 0,50
Z 16 Cabana Învăţătorilor 2,50
Z 17 Releu radio-tv 7,47
Z 18 Stâna 46,41
 TOTAL 1787,69
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• Structura intravilanului şi principalele caracteristici ale zonelor 

funcţionale 
 
ZONE FUNCŢIONALE 

 
EXISTENT 

Suprafaţa 
 (ha) 

% din total 
 intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care 
• Locuinţe cu regim mediu - mare de inălţime 
• Locuinţe cu regim mic de inălţime 

470,59 
110,50 
360,09 

26,32 

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 
• instituţii administrative 
• invăţămănt 
• sănătate 
• comerţ şi prestări servicii 
• financiar bancare 
• turism şi alimentare publică 
• culte  
• sport 
• cultură 

93,64 
19,99 
18,08 
7,56 

25,46 
1,57 
3,85 
6,29 
8,34 
2,50 

5,24 

Unităţi industriale şi depozite 199,07 11,13 
Unităţi agricole 23,06 1,29 
Căi de comunicaţie şi transport din care: 
• căi feroviare şi construcţii aferente 
• căi rutiere / pietonale şi construcţii aferente 

212,20 
19,35 

192,85 

11,87 

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 9,67 0,54 
Construcţii tehnico – edilitare 32,63 1,83 
Gospodărie comunală, din care: 
• cimitire 

17,54 
16,69 

0,98 

Destinaţie specială 34,97 1,96 
Ape 14,20 0,79 
Terenuri agricole  584,89 32,72 
Păduri, din care: 
• pepiniere 

43,47 
1,51 

2,43 

Terenuri neproductive 51,76 2,90 
TOTAL INTRAVILAN 1787,69 100,00 

 
 

• Terenuri solicitate pentru Introducere / excludere în / din intravilan: 
Amplasament 01: 10,81 Ha 
Amplasament 02: 9,33 Ha 
Amplasament 03: 5,62 Ha 
Amplasament 04: 1,05 Ha 
Amplasament 05: 13,73 Ha 
Amplasament 06: 2,31 Ha 
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Amplasament 07: 1,79 Ha 
Amplasament 08: 12,09 Ha 
Amplasament 09: 18,72 Ha 
Amplasament 10: -1,96 Ha 
Amplasament 11: 5,47 Ha 
Amplasament 12: 9,35 Ha 
Amplasament 13: 0,34 Ha 
Amplasament 14: 11,35 Ha 
Amplasament 15: 136,28 Ha 
Amplasament 16: 1,80 Ha 
Amplasament 17: 1,51 Ha 
Amplasament 18: -2,06 Ha 
Amplasament 19: -6,07 Ha 
Amplasament 20: 16,44 Ha 
Amplasament 21: 0,77 Ha 
Amplasament 22: 0,80 Ha 
Amplasament 23: 10,46 Ha 
Amplasament 24: 21,20 Ha 
Amplasament 25: 20,51 Ha 
Amplasament 26: 0,94 Ha 
Amplasament 27: 31,72 Ha 
Amplasament 28: 0,31 Ha 
Amplasament 29: 50,46 Ha 
Amplasament 30: 1,54 Ha 
Amplasament 31: 14,08 Ha 
Amplasament 32: 3,85 Ha 
Amplasament 33: -1,09 Ha 
Amplasament 34: 12,39 Ha 
Amplasament 35: 4,70 Ha 
Amplasament 36: 8,00 Ha 
Amplasament 37: 10,48 Ha 
Amplasament 38: 6,10 Ha 
Amplasament 39: 3,61 Ha 
Amplasament 40: 0,82 Ha 
Amplasament 41: -3,43 Ha 
Amplasament 42: 1,37 Ha 
Amplasament 43: 0,37 Ha 
Amplasament 44: 14,18 Ha 
Amplasament 45: 10,18 Ha 
Amplasament 46: -0,51 Ha 
Amplasament 47: 0,53 Ha 
Amplasament 48: -1,40 Ha  

 
Total:   470,84 ha 
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Suprafaţa totală a intravilanului existent conf. PUG 2000, în valoare de 1787,69 
ha, s-a mărit succesiv prin PUZ-uri / PUD-uri, elaborate în perioada 2000-2008, cu 
380,72 ha.  

La elaborarea PUG-ului actual, limitele intravilanului au fost extinse cu încă 
470,84 ha în urma consultării populaţiei şi cu acordul Consiliul Local al municipiului 
Zalău. 

Extinderile limitelor intravilanului (851,56 ha) cuprind zone pentru: 
- Locuinţe şi funcţiuni complementare; 
- Instituţii / servicii publice; 
- Unităţi turistice / agrement / sport; 
- Unităţi agro-industriale / de depozitare; 
- Spaţii verzi, perdele de protecţie; 
- Căi de comunicaţie;  
- Echipare edilitară; 
- Gospodărie comunală; 
 
 

Simbol Denumire trup Suprafaţa conf. PUG 2006-2007 
(ha) 

Z1 Trup principal 2516,80
Z2 Locuinţe existente Ortelec 0,88
Z3 Locuinţe existente Sărmaş 0,31
Z4 Ferma Aghireş 0,84
Z5 Locuinţe existente Recea-Bercz 5,68
Z6 Campus universitar-propus 9,35
Z7 Cabana Învăţătorilor 0,44
Z8 Releu radio-tv 1,40
Z9 Berindei + Stâna 103,55
 TOTAL 2639,25
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• Structura intravilanului şi principalele caracteristici ale zonelor 

funcţionale 

 
 
Schimbările intervenite în structura municipiului pe zone funcţionale se 

datorează în principal cererii acute de terenuri pentru construirea de: 
LFC 

- locuinţe şi funcţiuni complementare 828,75 ha 
ISP 

- instituţii şi servicii publice 106,59 ha, din care: 
- zona centrală 37,60 ha; 

 ZM 
- zone mixte (locuinţe colective + instituţii şi servicii publice la parter)  96,49 ha 
 UID 
- unităţi industriale / de depozitare 139,12 ha  
 UA 
- unităţi agro-zootehnice 18,00 ha  

CC 
- căi de comunicaţie rutieră 84,67 ha 

 
ZONE FUNCŢIONALE 

PROPUS 
2007 

Suprafata 
(ha) 

%din total 
intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care 
• Locuinţe cu regim mediu - mare de h 
• Locuinţe cu regim mic şi mic - mediu de h 

1299,34 
118,65 

1180,69 

49,23 

Instituţii şi servicii de interes public din care:  
• Zona centrală 

200,23 
37,60 

7,59 

Zone Mixte 96,49 3,66 
Unităţi industriale şi depozite 338,19 12,81 
Unităţi agricole 41,06 1,56 
Căi de comunicaţie şi transport, din care: 
• căi feroviare şi construcţii aferente 
• căi rutiere / pietonale şi construcţii aferente

296,87 
25,66 

271,21 

11,25 

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 204,97 7,77 
Construcţii tehnico – edilitare 37,52 1,42 
Gospodărie comunală, din care: 
• cimitire 

23,31 
20,71 

0,88 

Destinaţie specială 32,01 1,21 
Ape 19,87 0,75 
Terenuri agricole  0,00 0,00 
Păduri, din care: 
• pepiniere 

49,39 
1,70 

1,87 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 
TOTAL INTRAVILAN 2639,25 100,00 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 125

 
SV 

- spaţii verzi / perdele de protecţie 195,30 ha  
 TE 
- tehnico-edilitare 4,89 ha 

GC 
- gospodărie comunală 5,77 ha; 

DS 
- destinaţie specială – 2,96; 

A 
- terenuri acoperite cu ape 5,67 ha 

TA 
- terenuri agricole – 584,89 ha; 

P 
- păduri 5,92 ha;  

N 
- terenuri neproductive – 51,76 ha; 

 
În intervenţia asupra intravilanului s-au respectat limitele naturale / limitele 

folosinţelor, respectiv limite paralele cu drumul. 
Includerile de teren în intravilan s-au făcut pe următoarele criterii: 

- acces asigurat din drumurile existente (chiar dacă drumul respectiv necesită 
amenajare / modernizare); 

- apropierea de zonele de interes; 
- necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare;. 

În prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ şi intravilanului, 
folosinţa asupra terenurilor. Pentru terenurile situate în intravilan, ocupate cu 
construcţii şi alte amenajări s-a indicat destinaţia supraedificatelor: clădiri de utilitate 
publică, locuinţe, instituţii şi servicii publice, obiective pentru producţie agricolă şi 
industrială, terenuri de sport, obiective pentru gospodărie comunală, obiective 
tehnico-edilitare, circulaţie, ape, păduri şi destinaţie specială. 
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BILANŢ TERITORIAL AL FOLOSIRII SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ZALĂU 
SITUAŢIA EXISTENTĂ OCPI SĂLAJ 30.12.2005 
 

Teritoriu 
Administrativ 

Municipiul 
Zalău 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha) 
AGRICOL NEAGRICOL TOTAL 

(ha) Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi Total 
 

Păduri Ape  Drumuri Curţi 
Clădiri

Neprod
. 

Total 
 

Suprafaţa 1896 1692 633 36 647 4904 3036 71 231 565 202 4105 9009 
% DIN TOTAL 21,05 18,78 7,03 0,40 7,18 54,44 33,70 0,79 2,56 6,27 2,24 45,56 100,00 

 

 
 
 
 
BILANŢ TERITORIAL AL FOLOSIRII SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ZALĂU 
SITUAŢIA PROPUSĂ 2007 
Curţi / Clădiri* cuprinde şi suprafeţele cu destinaţie specială şi gospodărie comunală propusă din extravilan 

Teritoriu 
Administrativ 

Municipiul 
Zalău 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha) 
AGRICOL NEAGRICOL TOTAL 

(ha) Arabil Păşuni 
Fâneţe

Vii Livezi Total  
 

Păduri Ape  Drumuri Curţi 
Clădiri* 

Neprod
. 

Total 
 

Suprafaţa 1039,2 1456,4 36,0 512,4 3044,0 3036,0 71,0 461,6 2262,2 134,2 5965,0 9009 
% DIN TOTAL 11,53 16,17 0,40 5,69 33,79 33,70 0,79 5,12 25,11 1,49 66,21 100,00 
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• Necesarul de instituţii şi servicii publice  
 

Tip dotare Destinaţia Unitatea de măsura POT 
% 

Învăţământ Grădiniţă 22 mp / copil 
25 copii / grupă 

25 

Şcoală primară şi 
gimnazială 

20 mp / elev 
30 elevi / clasă 

Sală sport 120 mp / 1.000 loc. 
Sănătate Dispensar 5 mp / consultaţie 

7,5 consult./ an / loc 
20 

Cabinet stomatologic 20 mp / 1.000 loc. 
Farmacie 100 mp / 1.000 loc. 

Comerţ Alimentar 180 mp / 1.000 loc. 40 
Nealimentar 250 mp / 1.000 loc. 
Prestări servicii 180 mp / 1.000 loc. 
Alimentaţie publică 180 mp / 1.000 loc. 
Piaţă alimentară 60 mp / 1.000 loc. 

Cultură Club,  
Cinematograf 

40 locuri / 1.000 loc 40 

Bibliotecă 3 locuri / 1.000 vol. 
Sport Bază sportivă 0,6 ha / 1.000 loc. 50 

Bazin înot 5 mp x pop. / 100 
Administraţie Poştă şi telefoane 50 mp / 1.000 loc. 40 

Poliţie şi PSI 50 mp / 1.000 loc. 
Financiar – bancare  50 mp / 1.000 loc. 

Turism Hotel, Vilă, Pensiune etc  35 
Culte Biserici 0,25 mp / loc. 25 
Industrie Industrie / depozitare  65 
Gospodărie 
comunală 

Cimitir 0,5 ha / 1.000 loc.  
Platformă gospodărească 2 mp / locuinţă 

Locuri de 
joacă 

0 – 3 ani 
3 – 6 ani 
6 – 10 ani 
peste 10 ani 

150 mp 
0,2 mp / loc. 
0,4 mp / loc. 
0,7 mp / loc. 

 

Spaţii verzi Parc / scuar 15 mp / loc.  
Străzi  100 mp / autoturism  
Parcări publice  50 locuri / 1.000 loc  
Destinaţie 
specială 

Adăposturi de protecţie 
civilă 

1 mp / loc.  
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE ŞI MĂSURI PROPUSE 
 
• Contextul conceptual 

 
Riscul, termen de origine franceză, risque, explică posibilitatea de a ajunge într-

o primejdie, de a suporta o pagubă, un pericol posibil. Este de presupus că, nu ar 
exista risc dacă nu ar avea loc un fenomen (natural sau de altă factură) deosebit care 
să determine consecinţele grave şi societate care să-l suporte. Adesea, aceste 
consecinţe sunt suportate şi de mediul înconjurător. Astfel, riscul apare cu două 
faţete şi anume: pe de o parte fenomenul fizic luat ca atare, respectiv hazardul, iar pe 
de alta potenţialitatea hazardului respectiv de a produce dezastre (pierderi materiale 
şi vieţi omeneşti) în diferite grade, suportate de mediu şi societate.   

Riscul include gradul de vulnerabilitate al cuiva (populaţie, clădiri, construcţii, 
activităţi economice, servicii publice etc.), care devin elemente supuse riscului – faţă 
de un anumit fenomen devastator ce se cuantifică prin pierderi umane sau materiale 
pe unitatea de timp pe baza produsului dintre numărul dezastrelor/an şi numărul 
morţilor/an. Acesta presupune posibilitatea ca în timpul declanşării unui hazard să 
existe anumite pierderi umane sau materiale pe unitatea de timp dată.  

Vulnerabilitatea este definită ca fiind gradul de pierderi potenţiale (de la 0 la 1) 
rezultante dintr-un fenomen (grup de fenomene) susceptibil de a produce pagube 
materiale, prejudicii corporale, disfuncţionalităţi (I.D.N.D.R), reprezentând unul din 
cele două componente fundamentale ale riscului la care este expusă o comunitate 
dată. 

Una din caracteristicile interesante ale vulnerabilităţii este conotaţia sa istorică. 
În condiţiile unei presiuni demografice în continuă creştere comunităţile pătrund pe o 
scară din ce în ce mai largă în areale cu un grad (frecvenţă) de producere a unor 
fenomene de risc din ce în ce mai mare. Iar utilizarea acestor areale se face cu 
mijloace de protecţie impuse de nivelul dezvoltării tehnologice la momentul respectiv 
(niciodată suficiente, uneori fără nici o protecţie) şi de gradul de cunoaştere a 
fenomenelor (niciodată complete). Astfel, pătrunzând în aceste teritorii, omul, pe 
propria răspundere, şi-a asumat un risc, încât el şi produsele muncii sale au devenit 
mai vulnerabile, fiind susceptibile de a fi afectate într-un grad mai mare sau mai mic 
de pagube directe sau indirecte.  

Indiferent de nivelul de amenajare şi de protecţie, riscul se menţine pentru că 
prevederea evenimentelor extreme este dificilă datorită caracterului lor aleator şi 
imprevizibil. Chiar şi în cazul în care se dispune de şiruri lungi de observaţii asupra 
unor fenomene, ele nu pot fi anticipate în totalitate, pentru că niciodată nu putem 
spune că cea mai mare valoare nu va fi depăşită şi că ea va rămâne maximul 
absolut. În plus, chiar şi nivelurile maxime care au o probabilitate rară de apariţie se 
pot produce în orice moment fără a respecta intervalul de timp calculat. Pentru 
majoritatea fenomenelor naturale extreme capabile de a genera dezastre sau 
calamităţi se pot determina şi suprafeţele care au diferite grade de vulnerabilitate 
(mică, medie, mare), pentru a se putea adopta din timp o serie de măsuri de 
reducere a efectelor produse de hazarde în viitor. Uneori, chiar dacă pe baza datelor 
existente se pot face prevederi de mărime a unor fenomene extreme, din raţiuni 
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economice, nu întotdeauna justificate, sunt asumate o serie de riscuri pentru om şi 
bunurile amplasate în arealele susceptibile de a fi afectate de fenomene extreme. 

Desigur că, în funcţie de măsurile de protecţie şi de asigurare luate, diferă şi 
gradul de vulnerabilitate. Din analiza dezastrelor înregistrate se constată o 
dependenţă directă a vulnerabilităţii faţă de dezvoltarea socio-economică şi de 
prosperitatea societăţii. 

Elementele de risc se găsesc în interiorul arealelor cu diferite grade de 
vulnerabilitate şi cuprind: populaţia, clădirile şi construcţiile de inginerie civilă sau 
specială, activităţile economice, serviciile publice, utilităţile, infrastructura etc. supuse 
riscului într-o arie dată.  

Abordarea riscului din perspective sistemice vizează aspectul ce ţine de 
posibilitatea apariţiei în cadrul sistemelor geografice, sau în cadrul în care acestea 
funcţionează, a unor fenomene surprinzătoare, declanşatoare de schimbări mai mult 
sau mai puţin favorabile sistemului respectiv. 

În acest caz risc înseamnă „...existenţa posibilităţii de producere a unui 
eveniment sau seturi de evenimente cu efecte parţial anticipate. Aceste efecte, de 
regulă, sunt considerate ca şi “nenorociri”, urmare a sensului negativ prin care riscul 
este echivalat cu un “pericol posibil” 4.

                                                           
4  I. Ianoş, Sisteme teritoriale: o abordare geografică, Edit. Tehnică, Bucureşti, 2000. 

În general, dinamica sistemelor geografice având la bază o multitudine de 
factori, delimitarea strictă a acestora în factori de risc şi de “nerisc” este, după cum 
recunoaşte autorul citat mai sus, dificilă, dacă nu imposibilă, neexistând o delimitare 
apriorică între aceste categorii, din cel puţin două motive: translaţia neaşteptată a 
factorilor dintr-o categorie în alta şi instabilitatea pragurilor, de la care un factor poate 
declanşa sau amplifica unele procese negative, a căror producere poate fi 
surprinzătoare în timp şi spaţiu (generalizate sub renumitul „fluture Lorinz”).  

Depistarea şi analiza factorilor de risc sunt strâns conectate cu capacitatea de 
rezistenţă la schimbare a sistemelor geografice. Acestea, caracterizate printr-o mare 
complexitate, sunt relativ greu de schimbat brusc, datorită multitudinii de componente 
şi vitezei rapide de circulaţie a “şocului”. În cazul sistemelor geografice naturale 
există o oarecare rigiditate, în raport cu cele în care componentele dominante sunt 
cele social-economice. Rezistenţa la schimbare se traduce printr-o evaluare concretă 
a relaţiei evoluţie-structură sub impactul şocurilor, ce apar prin intermediul 
acumulărilor interne sau al intervenţiilor externe. 

Se consideră că rezistenţa la schimbare poate fi apreciată prin două noţiuni: 
vulnerabilitate şi rezilienţă. Prima apreciază gradul de instabilitate potenţială a unei 
structuri sau gradul de receptare internă a intervenţiilor externe sau accidentelor 
interne, iar cea de-a doua reprezintă capacitatea de a anula aceste perturbaţii prin 
intermediul complexităţii şi structurilor specifice proprii sistemelor geografice.  

Orice sistem geografic are o istorie, care niciodată nu poate fi în întregime 
liniară sau măcar ciclică, ci cu numeroase leziuni şi rupturi repetate ca atare. Formele 
neaşteptate, care apar datorită proceselor contradictorii de degradare-creare de noi 
structuri, de agregare-dezagregare, de extindere-restrângere teritorială, simultane 
sau succesive, lasă urme care generează riscul apariţiei unor anumite elemente ce 
pot pune în pericol existenţa proprie a sistemului respectiv. În ciuda stabilităţii sale 
aparente, evoluţia unui sistem geografic se află permanent sub semnul incertitudinii, 
existând riscuri care îl pot îndepărta de traiectoria sa normală de existenţă. Riscurile 
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cele mai diverse sunt întâlnite în sistemele geografice puternic umanizate (cum ar 
fi zonele urbane), unde intervenţiile externe şi dinamica schimbărilor interne pot avea 
efecte cu totul neaşteptate. În dinamica sistemelor geografice locul riscului este 
esenţial, acesta construind istoria lor şi accelerându-le evoluţia. Dacă sistemul s-ar 
limita la o evoluţie ce elimină orice risc, acesta ar stagna sau ar avea, teoretic, o 
dinamică liniară sau cel mult ciclică. Evoluţiile explozive sunt direct proporţionale cu 
asumarea unor riscuri mari şi complexe. Când se riscă mult, sistemul poate câştiga 
în efecienţă economică, de exemplu, dar poate pierde în ce priveşte stabilitatea sa, 
depărtându-se de evoluţia normală în raport cu resursele pe care la poate accesa. 
Momentul apariţiei riscului poate fi greu de precizat, dar realizarea sa va marca sigur 
un punct de inflexiune important pe traseul evoluţiei sistemului. 

Cel mai frecvent, riscul în sistemele geografice este legat de pericolul opririi 
proceselor ciclice, metabolice, care se desfăşoară în interiorul lor şi care le asigură 
existenţa. Dereglările metabolice sau chiar oprirea metabolismului pentru o anumită 
perioadă de timp, pot conduce la apariţia unor “pene funcţionale, sau chiar la 
dezintegrarea sistemului. Penele funcţionale pot fi cauzate atât de excedentul, cât şi 
de deficitul, apărute brusc în fluxul material, energetic şi informaţional. Sistemele 
geografice fiind sisteme deschise, orice posibil blocaj, total sau parţial, are ca rezultat 
imposibilitatea reluării normale a ciclului „metabolic”, determinând apariţia crizelor. 
Pentru evitarea unor astfel de riscuri, sistemele îşi „crează” structuri şi mecanisme de 
autoreglare, identificabile prin autoreacţiile specifice fiecărui sistem la anumite 
intervenţii, sau structuri de stocaj. 

 
R. Kolluru, 1996, deosebeşte următoarele tipuri de riscuri: 
1. Riscuri ce pun în pericol siguranţa (safety risks); 
2. Riscuri ce pun în pericol sănătatea (health risks); 
3. Riscuri ce pun în pericul starea mediului înconjurător (environmental 

risks); 
4. Riscuri ce pun în pericol prosperitatea publică (public welfare/goodwill 

risks); 
5. Riscuri financiare (financial risks). 
 
Într-o altă ordine de idei, riscurile pot fi împărţite în următoarele categorii: 
1. Riscuri naturale (natural disasters); 
2. Riscuri demografice (demographical risks); 
3. Riscuri sociale (social risks); 
4. Riscuri economice (economical risks); 
5. Riscuri tehnogene (technological accidents); 
6. Riscuri ecologice (environmental risks); 
7. Riscuri urbane (urman/setlement risks).  
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• Riscul urban  
Există multe argumente care susţin separarea într-o categorie separată a 

riscului urban. 
Primul argument se bazează pe faptul că spaţiul urban este pe departe cel mai 

artificializat şi mai valorificat din punct de vedere uman. În cadrul acestui spaţiu se 
concentrează cea mai mare parte din patrimoniul economic, demografic, social şi 
cultural a unui stat. În fine, el este constituit dintr-o reţea extrem de densă de diferite 
infrastructuri. Oricare ar fi poziţia sa, oraşul nu încetează să fie o construcţie 
artificială într-un geosistem, pe care îl perturbă amenajându-l şi care nu mai conservă 
structurile esenţiale necesare dinamicii sale proprii. 

Cel de-al doilea argument reiese din contextul istoric al civilizaţiei umane, şi 
anume din primfactorul care a dus la apariţia oraşului – cel al asigurării securităţii şi 
perenităţii unui grup de indivizi. Această dimensiune protectoare, securizată a 
oraşului este înscrisă în istoria universală. Totuşi, ea posedă şi efecte de bumerang: 
fixarea oamenilor, concentrarea bunurilor a indus şi o creştere substanţială a 
vulnerabilităţii. Oraşul atrage, şi această atracţie este sursa ameninţărilor externe, 
dar şi a celor interne. Mitul oraşului devorator de oameni nu a fost neîntemeiat, 
oraşul cunoscând diverse dezastre, cum ar fi epidemiile, războaiele, incendiile, 
revoltele, dar şi alte calamităţi. Mereu expus câmpului riscurilor atât la scară locală 
cât şi la scară regională, oraşul a devenit, astfel, un foarte posibil loc al 
traumatismelor majore, atunci când riscurile se manifestă. Este destul de lungă lista 
oraşelor astfel distruse, unele dintre ele au renăscut, altele prezintă în prezent doar 
interes arheologic. 

Paradoxal, în ciuda fragilităţii (vulnerabilităţii), populaţia urbană a continuat să 
se încreadă în capacităţile sale de organizare, în resursele proprii de a face faţă 
riscurilor şi în posibilităţile tehnice, din ce în ce mai performante de prevenire şi 
reducere a efectelor declanşării unor hazarde. Până recent comunitatea urbană s-a 
considerat în general puţin afectată de fenomene extreme de orice natură. Acest 
sentiment de relativă imunitate urbană s-a deteriorat. Locaţiile iniţiale ale oraşelor au 
fost cu mult depăşite, spaţiile din împrejurimi au fost din ce în ce mai umanizate, 
modificînd condiţiile de funcţionare a geosistemelor naturale, valoarea bunurilor per 
suprafaţă a crescut constant. Din toate aceste motive frecvenţa, impacturile, costurile 
manifestărilor riscurilor în cadrul spaţiului urban au crescut exponenţial, provoacând 
„mari dureri de cap” factorilor de decizie, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. 
Astfel, au apărut numeroase acte legislative, reglementări şi normative consacrate 
problematicii riscului urban. Mai mult decât atât, s-au constituit instituţii specializate 
care să elaborează metode destinate prevenirii împrejurărilor ce pot conduce la 
apariţia şi declanşarea proceselor şi fenomenelor periculoase şi nefavorabile.  

S-au făcut primii paşi şi în elaborarea unei noi ramuri a riscului: teoria riscului 
urban - geosyndynyque (L. Faugères, 1995), care are drept obiectiv definirea căilor 
celei mai bune gestiuni a spaţiului urban în vederea diminuarii vulnerabilităţii acestui 
spaţiu, cu referire atât la riscurile „clasice”: naturale, sociale, tehnogene, cât şi 
riscurile asociate, declanşatoare (triger), cu efect de „domino” etc.  

Teoria riscului urban încearcă să ofere cadrul conceptual care să servească 
studiului fenomenelor periculoase în mediul urban în vederea unei înţelegeri cât mai 
profunde, punctele esenţiale vizând conţinutul conceptului de risc, ambiguităţile unor 
aproximări fenomenologice a riscului, posibilităţile de stăpânire a complexităţii lui, 
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structurarea unui limbaj specific ştiinţei date; dualitatea reacţiei dintre risc şi scara 
temporală. 

Astfel analizat în universalitatea sa, riscul urban nu apare ca produs al unei 
dispuneri intrinseci a lumii reale. Dincolo de experienţele trăite, de evenimentele 
(procesele, fenomenele) observate, acesta cuprinde un întreg ansamblu de 
potenţialitate, de posibilităţi de realizare a unor fenomene multiple, ale căror 
împrejurări de apariţie se lovesc de cea mai mare incertitudine. Ori această 
dispunere condiţionează existenţa riscului urban, prezent în toate subsistemele 
sistemului urban: naturale (geosisteme, ecosisteme), tehnice, sociale, mixte, 
revocând disfuncţionalităţi  pronunţate în metabolismul şi structura lor. Uneori 
acestea sunt generatoare de oportunităţi, cel mai adesea însă, de situaţii periculoase 
şi de crize.   

Riscul în mod normal, este „ascuns” în cadrul sistemului urban, din această 
cauză este subestimat, ba chiar în mod voluntar trecut cu vederea, uitate 
manifestările lui precedente, nu numai de factorii de decizie, dar şi de însuşi cei 
expuşi la risc, el devenind perceptibil numai în momentul declanşării lui. Acest lucru 
face necesar  întroducerea a două concepte distinctive ale riscului urban, prima fiind 
expresia a unei potenţialităţi, ce-a de-a doua - a celei de manifestare a riscului 
concret.   

În direcţia studiului riscului urban au fost parcurse câteva etape importante. În 
etapa de „pionerat” a gestiunii riscurilor urbane, conceptele determinante, ce vizau 
reducerea lor, se bazau numai pe domeniile asigurărilor şi a proiectelor din domeniul 
ingineriei. A doua fază s-a bazat pe conceptul de sistem. Analiza complexităţii şi a 
comportamentului sinergetic reprezentă etapa actuală în demersul înţelegerii globale 
a fenomenologiei riscurilor.  

Astfel P. Nicolis şi I. Prigogine (1979), plecând de la analiza sistemelor fizico-
chimice şi abordând complexitatea prin fizica non-echilibrului şi teoria sistemelor 
dinamice, au constatat că lumea reală este dominată de instabilitate şi fluctuaţii, 
responsabile de marea varietate şi de multitudinea formelor şi structurilor pe care le 
observăm în jurul nostru, o mică modificare a condiţiilor iniţiale putând conduce la 
amplificări enorme. Această descoperire a reînoit perceperea dinamicii sistemului 
urban (I. Ianoş, 2001) şi a manifestării riscurilor geografice în cadrul lui.  

O altă optică apropiată de E. Morin, pune în evidenţă capacitatea organizării 
subiacente a complexităţii spaţiului urban. Această organizare nu poate fi realizată 
decât printr-o acţiune cognitivă, care ea însăşi comandă decizii şi acţiuni. De aici 
derivă activitatea individuală şi colectivă a comunităţii care participă atât la 
construcţia obiectivă şi cognitivă a lumii reale. Teritoriul studiat nu are realitate decât 
prin modelele pe care le stabilim. Astfel, tot ansamblul complex s-ar putea distige 
printr-o vocaţie de a produce (dar şi de a se produce), de a lega (a se lega), a 
menţine (dar şi de a se menţine) după o aunumită concepţie, al cărei interes extrem 
de importantă pentru înţelegerea a ceea ce înseamnă fenomenul urban. Această 
proprietate autoorganizaţională şi autoreferenţială a sistemelor complexe urbane a 
fost este descoperită de G.Y. Kervern, inginer-asigurator, în timpul studierii 
numeroaselor disfuncţionalităţi majore şi ale manifestărilor riscurilor în sistemele 
tehnogene şi care propune un limbaj de comunicare între actorii implicaţi în 
reflectarea şi managementul domeniului riscurilor. Această metodă constă în primul 
rând în identificarea situaţiilor de risc, localizate în spaţiu şi în timp şi a căror 
complexitate este produsă de dezordinea reţelelor. Aceste situaţii sunt regizate de 
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acelaşi ansamblu de “legi” ale pericolului. Axiomele descriu organizarea şi modelul 
de funcţionare a sistemelor a căror dinamică este aceea a ansamblurilor relaţionale a 
sistemelor a căror dinamică este aceea a ansamblurilor relaţionale susceptibile de a 
cunoaşte faze de profundă dezorganizare (sisteme sindino-gene). Atunci când teoria 
riscurilor se leagă de problema decisivă care cere să înţelegem de ce o situaţie 
complexă poate fi purtătoarea unor pericole potenţiale şi poate să ajungă efectiv la 
pericole reale, ea conduce la conştientizarea diverselor carenţe, slăbiciuni, 
generatoare de riscuri (disfuncţionalităţi sindinogene) prezente în structura sistemelor 
analizate, în comportamentele actorilor implicaţi şi în cel al comportamentului 
populaţiei urbane. Lista deficienţelor depistate după acestă metodă este lungă, iar 
natura lor variată: de la cea managerială la cea culturală (L. Faugères, 1995). 
Prezenţa acestor deficienţe explică decalajele funcţionale în cadrul sistemelor 
urbane, decalaje ce pot conduce la apariţia situaţiilor de criză. Astfel, dacă factorii şi 
procesele naturale pot fi considerate a sta la originea marii majorităţi de evenimente 
periculoase, ulterior ele sunt condiţionate într-un mod determinant în propagarea şi 
impacturile lor de dinamica ansamblului reţelelor urbane. 

Considerarea acestei dinamici conduce la examinarea sub două unghiuri a 
rolului timpului în viaţa sistemului. Timpul riscului este totodată şi dicontinuitate. 
Teoria riscurilor relevă regularităţi în geneza manifestărilor de risc. Ea descrie 
succesiunea aceloraşi secvenţe în care situaţiile de risc precedă şi pregătesc 
situaţiile de pericol, care dau naştere crizelor. Dar evenimentele de risc prin 
declanşarea lor, întroduc ireversibilitate în mersul temporal. Reţelele, sistemele 
urbane, nu sunt niciodată reconstituite în mod identic după ruptură sau după faza de 
dereglare. Modificările aduse în sistemul urban conduc la tot atâtea moşteniri, ce vor 
juca un rol extrem de important în funcţionarea ulterioară a lui şi în apariţia de noi 
disfuncţionalităţi.  

În prezent, celor patru dimensiuni (statistică, socială, funcţională, spaţială), care 
au definit dezvoltarea oraşului modern - productivist şi expansionist, ar trebui să li se 
adauge o dimensiune suplimentară şi anume accea a riscului şi a vulnerabilutăţii, a 
degradării sau după L. Faugères, o dimensiune sindinică. Manifestările riscului 
geografic contribuie la aceasta în strânsă relaţie cu celelalte manifestări ale riscului 
(economic, financiar, politic etc.). Fiecare manifestare de risc intervine în sisteme 
foarte sensibile, a căror comportamente pot fi profund afectate, provocând daune 
importante. Inundaţia sau cutremurul de pământ ajunge pe „terenul” economic, al 
sănătăţii, sociologiei şi politicii. Criza socială are impacturile sale în planul economic, 
în funcţionarea organizaţiilor şi reţelelor, în amenajările şi funcţionarea sistemului 
urban. Managerii aşezării au astfel de luat în considerare în orice moment toată 
gama derivelor posibile de la normal care poate fi desemnată ca un complex de 
riscuri (complex sindinogen). Fiecare risc îşi are punctele, liniile şi ariile sale 
generatoare, dar şi punctele, liniile, ariile lui de impact, localizate cu precizie sau 
difuz, fixe sau fluctuante, mobile.  

Oraşul poate fi considerat a fi un bazin de riscuri (bazin sindinogen) a căror 
stăpânire de către geografie este decisivă pentru responsabilii gestiunii urbane. 
Anumite elemente din complexul de riscuri se înscriu în totalitate în spaţiul 
administrativ al oraşului şi relevă responsabilitate din partea municipalităţii (riscurile 
endogene). Pagubele generate de alţii sunt exportate dincolo de acest spaţiu şi alte 
stricăciuni generate de complexe de riscuri îndepărtate pot afecta oraşul (risc 
exogen). 
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• Managementul riscului geografic  
Sub managementul riscului se înţelege abordarea sistemică a diferitor 

mecanisme (juridice, organizaţionale, economice, inginereşti etc.) în vederea 
soluţionării problemelor de prevenire sau de reducere a pericolului (riscului) până la 

un nivel considerat acceptabil. 
Pentru prima dată metodologia 

analizei şi a managementului riscului 
bazată pe conceptul riscului acceptabil a 
fost utilizată în Olanda, fiind considerată 
a fi baza ştiinţifică, pe care se constituie 
demersurile practice în vederea ridicării 
nivelului de securitate a unui teritoriu sau 
a unei comunităţi, ce locuieşte în zone 
supuse diverselor tipuri de riscuri. Potrivit 
acestei metodologii întreg „spectrul” 
valorilor riscului este împărţit în trei 
clase, în concordanţă cu aşa zisul 
principiu al „semaforului” (fig. 1): 

 
- clasa „roşie”, a riscului inadmisibil; 
- clasa „galbenă”, a riscului acceptabil (admisibil); 
- clasa „verde”, a riscului neglijabil. 

Dacă, în procesul analizei/estimării riscului se apreciază că acesta se află peste 
limita pragului acceptabil (adică în zona riscului inadmisibil), atunci factorii de decizie 
(fie ei actori din domeniul administraţiei, fie ei actori din domeniul economic) sunt 
somaţi să ia măsuri în vederea reducerii riscului până la nivelul admisibil. 

Dacă, însă se determină, că nivelul riscului se află „între două linii”, ce 
delimitează zonele riscului acceptabil şi riscului inacceptabil, atunci factorii de decizie 
sunt determinaţi să ia astfel de măsuri în vederea reducerii riscurilor, care sunt 
considerate raţionale din punct de vedere practic (subînţelegându-se că realizarea 
acestor măsuri nu trebuie să necesite cheltuieli sau demersuri exagerate).  

În aceasta constă aşa numitul principiu ALARA/ALARP (As Low As Reasonably 
Applicable/practicable) (fig. 2). 
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Între determinarea valorilor admisibile/inadmisibile a riscului individual5 şi a celui 
social apar contradicţii, greu de rezolvat. În majoritatea cazurilor tranşarea contradic-
ţiilor ar trebui să se rezolve în favoarea individului, uneori în favoarea societăţii. 

Determinarea concretă a valorilor pragurilor nu este doar o problemă socială, 
aceasta depinde de o multitudine de alte variabile de natură socio-economică, 
politică, culturală, psihologică. 

În general se consideră că nivelul pragurilor ar trebui trasate la un nivel atât de 
jos, pe cât este posibil din punct de vedere tehnic. Însă o astfel de tendinţă, după 
cum arată practica şi estimările, conduce la pierderea rentabilităţii întregii activităţi 
economice. Din această cauză, atunci când sunt determinate aceste praguri, dând 
prioritate aspectelor sociale, este necesar să fie luat în calcul şi nivelul dezvoltării 
economice atins de sistemul social dat6.  

Orice activitate practică, care supune unui risc exagerat societatea şi individul, 
este inadmisibilă. Orice activitate, ce se situiază în zona riscului neglijabil nu are rost 
a fi controlată. De aici rezultă că, controlului din partea organelor abilitate şi, prin 
urmare, managementului riscului pot fi supuse doar activităţile economice situate în 
zona „galbenă” a riscului. 

În înţelegerea corectă a riscului un rol important îi revine conceptului de 
probabilitate. Şirurile de observaţii asupra producerii unor evenimente în viaţa 
oricărui sistem geografic pot constitui, prin seriile de date statistice furnizate, o sursă 
extrem de valoroasă pentru determinarea tipurilor de risc şi a pragurilor semnificative 
ale acestuia în condiţii specifice date. 

„Memoria” sistemului, prin capacitatea sa diferită de stocaj a seriilor de date şi 
informaţii privind producerea în timp a unor evenimente, permite stabilirea frecvenţei 
unor evenimente neaşteptate şi evaluarea efectelor posibile asupra unor 
componente sau a întregului sistem. În acelaşi timp, aceste informaţii permit analogii 
cu alte sisteme similare, în care s-au produs astfel de evenimente, precum şi 
încercarea de prevedere a unor evoluţii cu caracter catastrofal ale acestora.  

Aceasta constituie prima fază a complexului şi dificilului proces de dirijare / 
management al riscului. Acţiunea cu evidentă tentă de prognoză, destul de 
laborioasă dar niciodată perfectă, este cunoscută în literatura de specialitate sub 
numele de anticipare.  

„Memoria” şi „anticiparea” sunt elementele de bază ale genezei riscurilor, ceea 
ce înseamnă că riscul a apărut şi există numai cu participarea directă sau indirectă a 
omului. În sistemele naturale riscul este apreciat de “elementul uman”, situat în afară, 
cu toate că realizarea sa se produce în interiorul acestora. Sunt destul de rare 
situaţiile când sistemele naturale pot, prin formele lor de organizare, să evite 
realizarea anumitor tipuri de risc (de exemplu, cele în care evoluţia este similară 
modelelor Lotka-Volterra). Realizarea unora dintre aceste riscuri pot pune în pericol 
chiar existenţa sistemelor naturale respective. Intervenţia omului, determinată de un 
anumit scop, legat de existenţa sa, poate întârzia, elimina sau încuraja realizarea 
unor riscuri negative sau pozitive. 

În acest context global o problemă esenţială o constituie controlul riscului, a 
doua fază a dirijării riscului, ceea ce presupune cel puţin două aspecte: pe de o parte 

                                                           
5  De fapt, conceptul nivelului admisibil maxim al riscului a fost determinat pentru prima dată 

anume pentru indivizi. 
6  Lucru ce duce la imposibilitatea „importării” sau impunerii din afara a valorii prgurilor riscului. 
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supravegherea şi stăpânirea parţială a factorilor de risc, iar pe de altă parte 
încadrarea factorilor de risc în nişte norme (praguri), care să arate când situaţia 
devine periculoasă.  

Dintotdeauna societatea şi-a creat şi perfecţionat sisteme de control ale riscului, 
mai mult sau mai puţin eficiente. Relativitatea eficienţei controlului rezultă din 
complexitatea câmpului epistemologic al riscului, a cărui cunoaştere implică 
numeroase necunoscute. Însă chiar dacă riscul s-ar putea aprecia între anumite 
limite, realizarea sa rămâne, de regulă, întâmplătoare, respectiv nu se ştie când, 
unde, cât şi sub ce formă va apărea evenimentul “anticipat”. 

Controlul riscului poate fi parţial eficientizat prin abordări pragmatice, între 
acestea impunându-se cea probabilistă şi cea normativă.  

Abordarea probabilistă caută să anticipeze apariţia unor evenimente cu caracter 
catastrofal sau chiar catastrofe în evoluţia sistemelor geografice. Dispunând de o 
imagine mai clară a trecutului, prin calculul probabilistic, prin statistică în general, se 
descoperă legităţile care “guvernează” riscul şi evenimentele potenţiale. Prin 
abordarea probabilistă se evidenţiază şi ciclicitatea unor evenimente naturale sau 
chiar social-economice. Principalele operaţiuni sunt depistarea factorilor care intervin 
în realizarea riscului şi stabilirea corelaţiilor între evenimente pentru a sesiza la timp 
caracterul riscant al unor situaţii, banale la prima vedere. Cel mai important element 
în studierea probabilistă a riscului în sistemele geografice este chiar complexitatea 
acestora. 

Abordarea normativă are în vedere stabilirea unor norme (praguri) pentru 
anumiţi factori de risc şi pentru anumite sisteme geografice. Diferenţierile foarte mari 
între aceste sisteme, mulţimea componentelor şi a relaţiilor dintre ele fac imposibilă 
stabilirea unor praguri clare pentru factorii de risc. Aceste praguri vor trebui să rezulte 
din măsurători, calcule, experienţe şi să obţină “avizul” public sau legislativ, pentru a 
fi ulterior respectate. Câteva elemente, îndeosebi cele privind poluarea, rezistenţa 
clădirilor la cutremure, dimensionarea digurilor împotriva inundaţiilor au nişte praguri 
bine definite, dar praguri pentru elemente geografice complexe încă nu există şi sunt 
dificil a fi stabilite. 

Pragurile, în situaţia în care sunt stabilite la un moment dat, nu rămân 
invariabile. Există un fenomen evident de migraţie a lor în funcţie de evoluţia gradului 
de cunoaştere a societăţii şi a acumulării de experienţă. Acestea pot migra pe scara 
valorilor spre cele inferioare, atunci când se constată efecte cumulative sau spre cele 
superioare, când ştiinţa şi tehnica găsesc soluţii de diminuare a riscurilor.  

Caracterul constatativ, aposteori, al acestei abordări o face inutilă în procesul 
de prognoză a unor evenimente catastrofale, dar prin respectarea normelor asigură 
eficienţă controlului privind riscurile în sistemele geografice şi nu numai. Se poate 
concluziona că cele două abordări sunt complementare fiind indispensabile în 
evaluarea şi controlul riscului, în general. 

Orice analiză privind riscurile naturale trebuie să treacă printr-o viziune globală 
a interacţiunilor dintre natură şi societate. 

Societatea umană a trăit dintotdeauna cu riscurile naturale. S-a vorbit îndelung 
despre calamităţi, despre pedepse trimise de zei, dar termenul de risc şi de 
catastrofă naturală rămân noţiuni într-o constantă evoluţie.  

Catastrofa este un eveniment care, când se manifestă, surprinde comunitatea 
respectivă. Se defineşte un eveniment natural drept o catastrofă a posteriori, după 
cum el se manifestă pe un teritoriu dat. În funcţie de capacitatea societăţii de a se 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 137

proteja, evenimentul devine sau nu o catastrofă, ştiind că gestiunea acestuia depinde 
de nivelul de dezvoltare a comunităţii afectate. 

Dimpotrivă, riscul nu e decât potenţial. El măsoară evenimentul posibil a priori. 
Neputând să împiedice totul, cercetătorii au lucrat mult asupra previziunilor, deci 
asupra riscului, pentru a anticipa însăşi catastrofa. Însă cum remarcă B. Ledoux, 
1995, este deseori mai uşor să ajuţi şi să despăgubeşti decât să previi. 

Gestiunea (dirijarea) riscului geografic ridică o serie de probleme, greu de 
rezolvat. Sunt necesare demersuri în direcţia aprecierii cât mai precise atât a 
probabilităţii, formei şi intensitîţii producerii proceselpr generatoare de risc, cît şi a 
gradului de vulnerabilitate şi formelor de răspuns a elementelor sistemului geografic 
teritorial înainte, în perioada şi imediat după declanşarea proceselor – fenomenelor 
distructive. 

 
• Date de referinţă municipiul Zalău 

 
Nivelul de seismicitate. Conform STAS 11100/1-77 teritoriul administrativ al 

municipiului Zalău se încadrează în macrozona de seismicitate de gradul 6. Conform 
normativului P 100-92 se află în zona seismică de calcul F, cu coeficientul de 
seismicitate Ks=0,08 şi perioada de colţ Tc=0,7sec. În condiţii nefavorabile (perioade 
pluviale) unda seismică ar putea declanşa curgeri masive de teren pe versanţii cu 
alunecări recente semistabilizate şi lichefieri a lentilelor nisipo-prăfoase şi fin 
prăfoase din arealul de luncă a văii Zalăului. 

Adâncimea de îngheţ este, conform STAS 6084-77, de 80 cm. 
Calitatea apelor de suprafaţă conform prevederilor STAS 4706-88 este:  

- Valea Zalăului aval de SC IAIFO SA este de calitatea III (RO – II; GM – I; TS – 
III; G – III) în continuă degradare datorită depăşirilor la indicatorii cianuri şi 
fosfaţi;  

- Valea Miţei aval de Uzina electrică este de calitatea III cu evoluţie staţionară; 
- Celelalte segmente de cursuri se înscriu la categoria I în amonte de Zalău şi 

categoria II pe raza municipiului datorită unor deversări necontrolate şi datorită 
lipsei canalizării în zonele recent construite. 

- Lacul de pe pârâul Meseşului este eutrofizat şi în proporţie de 80% colmatat;   
Condiţii hidrogeologice. Gradul de mineralizare a apelor freatice este mediu 

spre ridicat apa fiind ferugimoasă, cu conţinut ridicat în Mn şi Fe, duritatea totală 
variază între 15 şi 32,7 grade germane. Agresivitatea sulfatică este ridicată spre 
excepţională, agresivitatea carbonatică este variabilă, de la slabă spre ridicată ce 
duce la impunerea obligativităţii utilizării unor hidtoizolaţii atât pentru infrastructurile 
subterane cât şi pentru fundaţiile construcţiilor, mai ales în zonele cu pânza freatică 
aproape de suprafaţă.  

Nivelul de radioactivitate a apelor subterane duce la presupunerea existenţei 
riscului de emisie a radonului spre suprafaţă şi de acumulare a acestuia în spaţiile 
închise, mai ales în zona stadionului municipal (nu au fost efectuate măsurători în 
teritoriu). 

Intensitatea precipitaţiilor măsurată depăşeşte 120 mm/mp în decurs de 24 
ore (1912) şi 0,6-2 mm/mp/min, ce poate duce la inundarea zonei centrale joase a 
municipiului datorită subdimensionării reţelei de colectare a apelor pluviale. 
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• Zonarea geotehnică  
Analiza stratigrafică, litologică, hidrogeologică morfologică şi morfodinamică a 

teritoriului administrativ a municipiului Zalău duce la separarea a 3 zone geotehnice: 
denumite generic Zona Depresiunii Zalăului, inclusiv microdepresiunea de obârşie 
a Ortelecului, Zona Depresiunii Almaşului şi Zona Culmii Meseşului, ultima 
incluzând pe lângă grabenul cristalin al Meseşului şi formaţiunile epicontinentale dure 
de pe rama sud-estică a acestuia (a se vedea planşa Riscuri geografice). 

Zona Depresiunii Zalăului suprapusă peste molasa lacului pannonian se 
caracterizează prin procese morfodinamice intense, atât geodestructive (de dislocare 
şi transport a materialului de pa versanţi) cât şi geoconstructive (de acumulare a 
materialului afânat în zonele depresionare şi de contact morfologic). Teritoriul bazal 
este alcătuit din argile, argile marnoase şi marne argiloase carbonatice, cu intercalaţii 
de nisipuri şi aflorimente de sulfaţi (gipsuri) care redau agresivitate sulfatică şi 
bicarbonatică ridicată a apelor freatice din zonă. Stratificarea depozitelor este slab 
cutată cu o cădere predominantă a stratelor pe direcţia sud-est – nord-vest. Această 
suprafaţă bazală este acoperită cu cuvertură superficială (alterată) de grosimi 
variabile (1-7 m, în cazuri excepţionale 12 m).  

Eroziunea accelerată datorată sistemului hidrografic a dus la o descărcare în 
regiunea văilor de 150-300 m, corespunzând unei îndepărtări a sarcinii de 30-40 da 
N/cm2. În aceste condiţii în masa de argile şi marne supraconsolidate, raportul dintre  
efortul vertical şi cel orizontal a scăzut foarte mult, conducând la un efort deviator 
mult mai mare decât rezistenţa la forfecare a acestor roci, apărând ruperi locale pe 
care s-au produs deplasări. Aceasta explică în parte frecvenţa mare a alunecărilor de 
teren pe majoritatea versanţilor din zona municipiului Zalău. Succesiunea generaţiilor 
de alunecări de teren ne arată că fenomenul de decompresie a stratelor de argile şi 
marne continuă.  

Dintre alţi factori care cauzează declanşarea alunecărilor de teren amintim 
alternanţa unor perioade umede cu perioade uscate care duc la oscilaţii importante a 
nivelurilor freaticului dar şi la apariţia unor orizonturi locale sporadice; obturarea 
direcţiilor scurgerilor freatice prin ridicarea unor bariere artificiale ce duce la 
supraîncărcări hidrice a terenurilor; excavaţiile efectuate atât de factorii naturali 
(eroziunea în mal a cursurilor de apă), cât şi umani (exploatarea carierei de argile, 
diverse construcţii); supraîncărcarea locală a taluzurilor şi vibraţiile provocate de 
traficul greu. 

Procesele relativ rapide de alunecare sunt grefate peste mişcări lente de tip 
creeping.  

Luncile şi terasele principalelor cursuri de apă pot fi considerate cele mai stabile 
zone de pe raza municipiului Zalău. Având o portanţă bună aceste areale se 
pretează la diverse tipuri de construcţii. Dintre procesele morfodinamice prezente 
care pot crea anumite probleme în ceea ce priveşte construibilitatea amintim: tasările 
datorate aşezării neuniforme a stratelor afânate, sufoziunea (spălarea particulelor 
fine din substrat şi reaşezarea / prăbuşirea rapidă a suprafeţelor afectate), gonflarea 
argilei sau lichefierea în anumite condiţii nefavorabile a lentilelor de prafuri fine din 
substrat. 

Zona Depresiunii Almaşului este situată în extremitatea sud-estică a 
teritoriului administrativ al municipiului afectând o parte a intravilanului localităţii 
Stâna. Se suprapune peste Molasa marină a Depresiunii Transilvaniei (marne cu 
intercalaţii de nisipuri în straturi cvasiorizontale). Alunecările de teren lenticulare 
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afectează suprafeţe relativ reduse, în schimb eroziunea în suprafaţă şi în adâncime 
are o intensitate ridicată. Dintre procesele morfodinamice distructive predomină 
tasările.  

Zona Culmii cristaline a Meseşului şi a formaţiunilor dure epicontinentale de 
bordură (calcare, gresii, conglomerate, gipsuri). Substratul fiind alcătuit din roci dure, 
consolidate, predomină procesele din cuvertura superficială, concretizate prin 
deplasări lente de tip creeping şi solifluxiune de care se vor ţine cont la ridicarea 
construcţiilor din zona Şesurile Tâlhîreasa.  

Deasemenea prezenţa unor extinse şleifuri de grohotişuri stabilizate şi 
semistabilizate de pe liniile de contact ce se deplasează lent afectează stabilitatea 
Drumului Naţional 1F pe sectoarele pe care acesta din urmă le traversează.  

 
• Procesele generatoare de riscuri în Municipiului Zalău 

Inundabilitatea 
Inundaţiile constituie fenomene naturale şi sunt o componentă a ciclului 

hidrologic natural. Totodată acestea constituie unele dintre fenomenele naturale care 
au marcat şi marchează profund dezvoltarea societăţii umane, ele fiind din punct de 
vedere geografic cele mai răspândite dezastre şi totodată şi cele mai mari 
producătoare de pagube şi victime omeneşti.  

Inundaţiile produse în ultimii ani şi consecinţele ce le-au urmat, impune o nouă 
abordare, aceea de management al riscului la inundaţii, abordare în care 
conştientizarea şi implicarea comunităţilor umane au un rol esenţial în evitarea 
pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor. Această abordare este astăzi 
cvasi generală şi este aceea care a deschis calea spre a face faţă provocărilor 
viitoare prin introducerea unor noi concepte cum sunt mai mult spaţiu pentru râuri 
sau convieţuirea cu viiturile şi mai ales prin asimilarea conceptului dezvoltării durabile 
în managementul riscului la inundaţii. 

Practica din domeniu demonstrează că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, 
însă acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic 
continuu care conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la 
diminuarea riscului asociat. Managementul inundaţiilor, faţă de managementul altor 
riscuri, este uşurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil şi adesea este 
posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se precizeze şi 
cine şi ce va fi afectat de inundaţii. 

Problema esenţială în managementul riscului la inundaţii este aceea a riscului 
acceptat de comunitatea locală şi de factorii de decizie, ştiut fiind că nu există o 
protecţie totală împotriva inundaţiilor, adică nu există un risc nul, după cum nu există 
nici un consens asupra riscului acceptabil. În consecinţă, riscul acceptabil trebuie să 
fie rezultatul unui echilibru între risc şi beneficiile atribuite unei activităţi ca urmare a 
reducerii riscului la inundaţii. 

Diminuarea consecinţelor inundaţiilor este rezultatul unei combinaţii ample  
dintre măsurile şi acţiunile premergătoare producerii fenomenului, cele de 
management din timpul desfăşurării inundaţiilor şi cele întreprinse post inundaţii (de 
reconstrucţie şi învăţăminte desprinse ca urmare a producerii fenomenului).  

Activităţile preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire) sunt 
concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale generate de inundaţii 
prin: 
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- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau 
economice în zonele potenţial inundabile, cu prezentarea în documentaţiile de 
urbanism a datelor privind efectele inundaţiilor anterioare; adaptarea 
dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii; promovarea unor practici 
adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor agricole şi silvice; 

- realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi 
podeţelor; 

- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea 
planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de 
măsuri; introducerea sistemelor de asigurări etc.); 

- identificarea de detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc natural la 
inundaţii de pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, înscrierea acestor 
zone în planurile de urbanism general şi prevederea în regulamentele de 
urbanism a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscului la 
inundaţii, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor; 

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de 
inundaţii; 

- întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a 
albiilor cursurilor de apă; 

- execuţia lucrărilor de protecţie împotriva afluierilor albiilor râurilor în zona 
podurilor şi podeţelor existente; 

- comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii şi a 
modului ei de a acţiona în situaţii de urgenţă. 

 
Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se 

întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 
- detectarea posibilităţii formării inundaţiilor; 
- prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă în timp 

real; 
- avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului 

de apariţie al inundaţiilor; 
- organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii 

de urgenţă; 
 

Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 
- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de 

protecţie împotriva inundaţiilor; 
- revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii 

procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente 
viitoare în zona afectată, precum şi în alte zone. 

 
Deşi acţiunile şi măsurile pentru reducerea efectelor nedorite produse de 

inundaţii din cadrul municipiului Zalău au avut la un moment dat o oarecare finalitate, 
evenimentele petrecute în ultima perioadă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan local, 
impun o corecţie a măsurilor de prevenire deja efectuate. Deşi cauzele acestor 
consecinţe sunt complexe şi variate totuşi unele dintre acestea sunt evidente şi pot fi 
enumerate: 
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- intensificarea utilizării terenurilor şi creşterea valorii economice a zonelor 
periclitate; 

- deficienţe de concepţie şi de construcţie ale unor măsuri de protecţie; 
- un grad de protecţie asigurat apropiat de valorile minime admise; 
- neglijenţe în privinţa întreţinerii şi exploatării unor lucrări de protecţie şi a albiilor 

cursurilor de apă; 
- variabilitatea climatică tot mai accentuată manifestată prin creşterea frecvenţei 

fenomenelor meteorologice extreme, posibile semnale ale unor schimbări 
climatice. 
 
Toate acestea pot fi considerate argumente pentru a schimba optica asupra 

modului de abordare a problemelor inundaţiilor şi a trece de la conceptul de acţiune 
de tip pasiv, la conceptul de acţiune activă în vederea reducerii pagubelor potenţiale 
şi a vulnerabilităţii receptorilor de risc la inundaţii. 

Mai sunt şi alte argumente în favoarea elaborării unei noi strategii de 
management al inundaţiilor cum ar fi: 
- creşterea riscului la inundaţii datorită modului de utilizare a terenurilor şi a 

schimbărilor climatice deja manifeste ce trebuie recunoscute şi înţelese pe 
deplin şi luate în considerare în schemele de management al riscului şi în 
deciziile de planificare; 

- necesitatea adoptării unei abordări strategice privind managementul riscului la 
inundaţii având ca obiectiv orientarea resurselor către acele zone unde riscul la 
inundaţii poate fi efectiv redus; 

- necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie a mediului prin intermediul unui 
minim de măsuri structurale şi adoptarea cu preponderenţă a măsurilor 
nestructurale, preventive; 

- necesitatea abordării holistice a fenomenului de inundaţii la nivel de bazin 
hidrografic prin promovarea unei dezvoltări coordonate şi un management 
integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele adiacente: 
transporturile, dezvoltarea urbană şi conservarea naturii; 

- riscul la inundaţii asupra vieţii şi activităţilor umane poate fi minimizat şi printr-o 
dezvoltare controlată a zonelor de inundabilitate cum ar fi: delimitarea zonelor 
inundabile (hărţile de risc), reglementarea utilizării terenurilor, planuri de 
amenajare a teritoriului, prezervarea unor spaţii de mobilitate a cursurilor de 
apă; 

- necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundaţiilor să-
şi asume responsabilitatea de a nu se expune fără măsuri de precauţie la riscul 
de inundaţii şi de a nu contribui la agravarea acestui risc. 

 
Teritoriul Municipiului Zalău este supus riscului la inundaţii provocat în principal 

de 3 tipuri de fenomene hidrice: inundaţii torenţiale; inundaţii de versant şi inundaţii 
prin ridicarea pânzei freatice la suprafaţă.  

Inundaţiile prin revărsare pot afecta doar zonele situate aval de confluenţa 
văii Zalăului cu valea Miţei şi doar la nivele de asigurare destul de mici – sub 0,5 %. 

 
Inundaţiile torenţiale afectează majoritatea cursurilor de apă situate pe 

teritoriul administrativ al municipiului, datorită caracterului de obârşie a acestora. 
Lucrările de regularizare şi de consolidare a cursurilor efectuate în cadrul 
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intravilanului existent au fost proiectate conform datelor deţinute înainte de 1989. În 
condiţiile de faţă (modificări importante în utilizarea terenurilor de pe suprafaţa 
bazinelor de recepţie, schimbările climatice, creşterea valorii terenurilor datorită 
construcţiilor şi infrastructurilor efectuate, valorile de calcul de debite şi probabilitate 
trebuie reevaluate. Se apreciază că perioadele de calcul de asigurare ar trebui 
înjumătăţite (de exemplu cele calculate pentru probabilitatea 100 ani ar trebui reduse 
la 50 ani sau chiar mai puţin). Deasemenea valorile calculate ale debitelor specifice 
ar trebui majorate cu cel puţin 30 %, datorită modificării permeabilităţii terenurilor din 
cadrul bazinetelor hidrografice.  

În prezent în pericol iminent de inundare se regăsesc o serie de construcţii 
situate în aprorierea cursului Zalăului pe segmentul cuprins între intersecţiile str. 22 
Decembrie 1989 cu str. D. Gherea şi str. Oborului. Situaţia este agravată de faptul că 
lucrările de regularizare s-au efectuat doar pe o latură a cursului, fie s-au efectuat 
defectuos şi de subdimensionarea unor poduri şi podeţe. 

 
Inundaţiile de versant sunt extrem de greu de prezis. Teoretic orice versant cu 

o energie mai mare de 100 m în condiţiile spaţiului urban pot fi inundate la averse cu 
o intensitate mai mare de 0,5 l/mp/min şi la o durată mai mare de 10 min. Prevenirea 
acestor inundaţii se face prin calcule corecte a debitelor de preluare în sistemul 
pluvial al municipiului dar şi prin întârzierea cît mai multă a apei pe versant prin 
măsuri structurale şi nestructurale7. Pericolul cel mai mare de inundare cu ape 
provenite de pe versanţi se înregistrează în partea centrală joasă a municipiului 
(zona Piaţa 1 Decembrie – b-dul M. Viteazul). 

 
Inundaţiile prin ridicarea nivelului apelor freatice la suprafaţă afectează în 

principal zonele de luncă unde nivelul freatic se regăseşte în mod normal la adâncimi 
mici: 1-2 m (a se vedea planşa riscurilor), dar pot afecta şi zone mai ridicate, fie 
datorită apariţiei în perioadele umede a unor strate freatice sporadice, fie din cauza 
că zonele de ieşire a izvoarelor de coastă nu au fost drenate corespunzător (sau nu 
au fost drenate deloc), fie prin obturarea scurgerii apelor subterane de diverse 
bariere antropice: ziduri de sprijin, diguri, terasamente ale căilor rutiere. Fenomenul, 
neplăcut în sine (posibilitatea inundării subsolurilor şi demisolurilor construcţiilor, 
apariţia igrasiei, menţinerea unui flux constant de radon) este agravat de 
agresivitatea apelor freatice care, la contacte repetate cu infrastructurile subterane şi 
cu fundaţiile construcţiilor le pot deteriora până la distrugere, la rândul său 
declanşând şi întreţinând alte fenomene de risc, precum tasările, sufoziunea sau 
chiar alunecări de teren. 

Deşi prin prevederile PATN, Secţiunea V: Riscuri naturale, municipiul Zalău 
este catalogat ca având risc redus de inundare, trendul actual de desfăşurare a 
fenomenului la nivel naţional impune revizuirea situaţiei şi luarea unor măsuri 
suplimentare de prevenire a inundaţiilor prin supradimensionarea vechilor lucrări, 
efectuarea de noi lucrări de regularizare, coraborate cu măsuri nestructurale 
desfăşurate pe toată suprafaţa bazinelor hidrografice. Includerea la categoria 
riscurilor hidrice a posibilităţii epuizării rezervelor de apă potabilă acestea nu mai pot 
fi neglijate. 

 
                                                           
7  Aceste măsuri sunt extrem de eficiente şi pentru combaterea inundaţiilor torenţiale.  



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 143

 
 
2.9. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE 
 
• Situaţia echipării edilitare în municipiul Zalău 
 
Situaţia existentă – alimentare cu apă 

La nivelul anului 2002 resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile au fost: 
Bazinul hidrografic Someş-Crasna, Staţia de tratare Vârşolţ.  

Trebuie să menţionăm că pe ansamblu, asistăm la o scădere a volumului total 
de apă prelevat (din sursele de suprafaţă şi subterane) în perioda 2002-2005.  

Privitor la consumul de apă din ultimii ani, se constată o diminuare continuă a 
cerinţei de apă, datorată următoarelor cauze:  
- eliminarea surselor de risipă la consumatori;  
- procesul masiv de contorizare individuală a consumatorilor;  
- înlocuirea parţială a reţelei de distribuţie învechite;  
- acoperirea parţială a necesarului de apă de către agenţii economici din surse 

de apă independente;  
 
INFRASTRUCTURA 1992 1997 2002 2003 2004 
Lungimea străzilor orăşeneşti - 
total (Km) 

65,0 65,0 94,0 94,0 94,0

Lungimea simplă a reţelei de 
distrib. a apei potab. (Km) 

99,0 100,5 106,9 108,2 108,2

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj – Fişa localităţii 
 

 
Reţea apă / material conductă 

 
Lungimea 

(km) 
Total 135,6 km
Aducţiune -  Staţia de Tratare Vârşolţ 33 km

Premo Ø 800 mm 15 km
Oţel Ø 1000 mm 18 km

Distribuţie  102,6 km
Oţel  39,3 km
Polietilenă  62,1 km
Azbociment  0,8 km
Fontă  0,4 km

Sursa: Publiserv Zalău 2006 
 
Resurse de apă subterană: volum captat: cca. 575.446 mc (18,24 l/s), la nivelul 
anului 2005; 
  
Număr staţii de pompare – 16, instalate la utilizatorii de apă; debit instalat – 0,04 
mc/s (40 l/s); 



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 144

În municipiul Zalău, procentul populaţiei care beneficiază de alimentare cu apă 
în sistem centralizat este de 95%. 

  
Populaţia racordată la reţeaua de alimentare cu apă  

Anul Populaţia totală  
(nr.loc) 

Populaţia racordată la sisteme 
centralizate de alimentare cu apă 

(nr.loc) 
2000 63305 60000
2001 63305 60400
2002 63305 58000
2003 65218 60500
2004 64648 60500

Raport mediu 2005 
 
 
Total populaţie  62927 Consumuri (anul 2005)
Populaţia racordată la reţea de apă 60500 132,2 l/om/zi
Nr. branşamente apă 4209  
 - nr. branşamente case 2509  
 - nr. branşamente blocuri 1003  
 - nr. branşamente agenţi economici 697  

Sursa: Publiserv Zalău 
 
Situaţia existentă – canalizare 

Staţia de epurare din municipiul Zalău utilizează un procedeu de tip mecano-
biologic şi prezintă următorele caracteristici: capacitate instalată 600 l/s, din care linia 
veche - în conservare 100 l/s şi linia nouă 500 l/s.  

În anul 2005, de la această staţie de epurare, evacuarea apelor uzate în 
emisarul Valea Zalău s-a realizat atât în mod direct, cât şi prin staţia de epurare, 
astfel:  
- evacuare directă 94.91 l/s (debit mediu anual);  
- evacuare prin staţia de epurare  

- linia veche - nu s-au evacuat ape uzate, în cursul anului 2005;  
- linia nouă 196,45 l/s (debit mediu anual).  
Din volumul total de apă uzată 9.188.460,3 mc (291,36 l/s) evacuat în anul 

2005, 6.195.483,7 (196,45 l/s) îl reprezintă apele uzate epurate prin staţia de epurare 
mecano-biologică, iar 2992976,6 mc (94,91 l/s) îl reprezintă evacuările directe de ape 
uzate brute în Valea Zalău.  

Apele uzate industriale provin din industriile: metalurgică (Rominserv Valves 
IAIFO Zalău, Cuprom SA - Sucursala Zalău, SC Silcotub SA Zalău), producătoare de 
anvelope (SC Silvania SA Zalău), energetică (SC Uzina Electrică Zalău SA). Apele 
uzate industriale sunt evacuate în receptorii naturali după o prealabilă epurare în 
staţiile de preepurare proprii (staţia de preepurare SC Silvania SA Zalău).  
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Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate de la principalele surse de 
poluare ale apelor de suprafaţă, pentru luna mai 2006 sunt cuprinşi în tabelul 
următor.  

 

Nr 
Crt Unitatea 

Qmed. 
prel. 

(mc/zi) 

Qmed.ev.
(mc/zi) 

Indicatorii
de calitate

avizaţi 

Conc. 
avizată 
(mg/l) 

Conc. 
medie 
(mg/l) 

Conc.max.
măsurată

(mg/l) 
0 1 2 3 4 5 6 7 
1 SC 

Publiserv 
SA 

Zalău 
Staţia de 
epurare 
Zalău 

 

16740 Staţia 
nouă 
13392 

CCO-Cr 500 65,18 87,4 
CCO-Mn 40 21,50 29,4 
CBO5 300 15,25 20,0 
Suspensii 350 60,15 75,3 
Reziduu fix 2000 653,3 674,6 
Cloruri 500 66,13 92 
Subst.extr. 30 3,8 5,2 
Amoniu 30 14,82 17,037 
Amoniac - 0,282 0,324 

5 SC Silcotub 
SA 

Zalău 

1460 1061 Suspensii 25 20,4 24,0 
pH 6,5-8,5 7,92 8,4 
Reziduu fix 1200 598,2 752 
Fier total 1 0,57 0,9 
CCO-Mn 25 8,56 15,85 
Subst.extr. 5 2,54 3 
Cloruri 300 72,42 124,2 
Sulfaţi 400 65,05 165 

6 SC Uzina 
Electrică 
Zalău SA 

  pH 7.5-8.5 - - 
Ca2+ 300 - - 
Cl- 500 - - 
CCO Mn 32,5 - - 
Sulfaţi 600 - - 
Săruri 2000 - - 
Suspensii 60 - - 
Subst. extr. 20 - - 

7. SC Silvania 
SA 

Zalău 

873 513 CCOMn 40 4,9 6,0 
Cloruri 500 50 50 
Sulfaţi 600 114 140 
Suspensii 60 30,6 35 
Reziduu fix 2000 360,2 410 
Subst.extr. 20 2,9 3,6 
pH 6,5-8,5 7,4 7,7 

Raport de mediu 2006 
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INFRASTRUCTURA 1992 1997 2002 2003 2004
Lungimea străzilor orăşeneşti - 
total (Km) 

65,0 65,0 94,0 94,0 94,0

Lungimea simplă a reţelei de 
canalizare (Km) 

86,0 86,0 102,3 102,3 102,3

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj – Fişa localităţii 
 

Reţea canal / materiale / tip Lungimea 
(km) 

Total 103,3 km
B Ø 200 mm 1,9 km
B Ø 250 mm 62,34 km
B Ø 300 mm 5,8 km
B Ø 400 mm 4,7 km
B Ø 500 mm 1,7 km
PVC Ø 160 mm 0,6 km
PVC Ø 315 mm 2,9 km
PVC Ø 200 mm 1,1 km
PE Ø 250 mm 0,6 km
PE Ø 400 mm 0,16 km
PAFSIN Ø 300 mm 0,65 km
PAFSIN Ø 600 mm 2,3 km
PAFSIN Ø 800 mm 0,05 km
PAFSIN Ø 1000 mm 0,3 km
Ovoid 35/50 cm 0,2 km
Ovoid 50/75 cm 8,9 km
Ovoid 60/90 cm 2,4 km
Ovoid 80/120 cm 0,3 km
Ovoid 90/135 cm 4,8 km
Oţel Ø 219 mm 0,2 km
Oţel Ø 273 mm 0,2 km
Oţel Ø 324 mm 0,8 km
Oţel Ø 520 mm 0,3 km
Oţel Ø 1000 mm 0,1 km

Sursa: Publiserv Zalău 2006 
 
Populaţia racordată la reţeaua de canalizare - Raport mediu 2005 

Anul Populaţia totală (nr.loc) Populaţia racordată la 
sisteme de canalizare 

(nr.loc) 

Populaţia conectată la 
staţii de epurare 

(nr.loc) 
2000 63305 51000 33000
2001 63305 51000 33000
2002 63305 49000 32000
2003 65218 55500 33000
2004 64648 55500 33000
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Total populaţie  62927
Populaţia racordată la reţea de canalizare 55500
Nr. racorduri canalizare 3703
 - nr. racorduri canalizare case 2003
 - nr. racorduri canalizare blocuri 1003
 - nr. racorduri canalizare agenţi 697

Sursa: Publiserv Zalău 2006 
 
 
Situaţia existentă – alimentare cu gaz metan 

Conducta de transport gaze naturale, Dn 400x40 bar Zalău - Şimleu Silvaniei a 
fost dimensionată astfel încât să deservească întreaga zonă de vest a judeţului, 
respectiv 40% din totalul populaţiei.  

Agenţii economici îşi asigură energia necesară proceselor tehnologice în 
instalaţii proprii care funcţionează pe bază de combustibil gazos sau deşeuri din 
lemn. 

Încălzirea unităţilor administrative se realizează prin intermediul centralelor 
termice care  funcţionează cu precădere pe combustibil gazos, dar şi cu deşeu lemn, 
produse petroliere, etc. 

. 
INFRASTRUCTURA 1992 1997 2002 2003 2004 

 
Lungimea străzilor orăşeneşti - 
total (Km) 

65,0 65,0 94,0 94,0 94,0

Lungimea simplă a conductelor 
de distrib. a gazelor (Km) 

35,1 80,0 96,5 99,3 105,7

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj – Fişa localităţii 
 
 
Situaţia existentă – alimentare cu energie termică 

Ramura producătoare de energie termică este reprezentată în principal de SC 
Uzina Electrică Zalău SA, care până în urmă cu câţiva ani asigura energia termică 
pentru industria şi populaţia municipiului Zalău. Începând cu anul 2000 cantitatea de 
energie livrată către consumatori a scăzut considerabil datorită faptului că cea mai 
mare parte a consumatorilor casnici şi cel mai important consumator industrial (SC 
Silvania SA Zalău-fabrică anvelope) au trecut la Centrale termice pe gaz natural.  

În anul 2004, s-a finalizat modernizarea instalaţiei nr.3 la SC Uzina Electrică SA 
Zalău, şi s-a realizat trecerea de la funcţionarea pe combustibili solid şi lichid la gaz 
metan, în conformitate cu planul de implementare a Directivei nr.2001/80/CE. 

 
Generarea de energie şi încălzirea - Raport mediu 2005  

Anul 
Cantitate de energie termică 
livrată la agenţi economici 

- Gcal - 

Cantitate de energie termică 
livrată la populaţie 

- Gcal - 
2003 28.770 30.991 
2004 29.997 19.234 
2005 18.193 12.294 
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Consumul brut de energie utilizat de SC Uzina Electrică Zalău SA: 

An Energie termică (Gcal) 
Produsă Livrată Consum intern brut 

1995 546.340 484.204 169.216
1996 605.858 537.298 159.817
1997 587.850 502.343 126.552
1998 501.445 421.745 105.637
1999 409.685 348.835 101.301
2000 382.942 321.178 75.012
2001 286.931 227.681 59.954
2002 171.653 110.990 58.590
2003 148.302 73.878 64.783
2004 126.306 57.078 46.708
2005 105.552 47.481 12.246

Raport mediu 2005 
 

Analiza consumurilor de combustibili : 
Anul Consum combustibil la SC Uzina Electrică Zalău SA 

 Cărbune 
- t/an - 

Gaz metan 
- mc/an - 

Păcură 
- t/an 

1995 404.272 0 42.417
2001 200.772 0 16.113
2002 103.180 0 13.578
2003 89.420 0 14.290
2004 40.970 3.459 10.864
2005 0 16.220 0

Raport mediu 2005 
  

Lungimea totală de reţea de termoficare: 
- reţea termică primară – 17,421 km traseu (34,842 km conductă) din care 4,6 km 

traseu (9,1 km conductă) asigura alimentarea cu căldură sub formă de apă 
fierbinte a zonei industriale şi 12,821 km traseu (25,642 km conductă) care 
asigura alimentarea cu căldură a Municipiului Zalău; 

- reţea termică secundară – 46,400 km traseu (139,2 km conducte) care asigură 
legătura între punctele termice (în număr de 32) şi consumatorii de încălzire şi 
apă caldă din Municipiul Zalău. 

 Numărul consumatorilor: 
- consumatori casnici: 19.576 din proiect, 1507 actual; 
- consumatori industriali: 42 iniţial, 9 acuali consumatori de apă fierbinte şi / sau 

abur 
- instituţii: 64 

Consumuri / randamente: 117 709 Gcal / 88,8% pe anul 2005 
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Nominalizarea şi starea centralelor termice: S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. 
Starea actuală a sistemului de transport şi distribuţie impune reabilitarea şi 

modernizarea acestuia prin aplicarea unor tehnologii net superioare celor clasice. 
În prezent acest sistem funcţionează cu eficienţă redusă şi consumuri specifice 

mari datorită în principal uzurii fizice şi morale avansate, dar şi numărului mare de 
debranşări a consumatorilor urbani şi a scăderii drastice a consumurilor aferente 
industriei, situaţie concretizată în scăderea eficienţei instalaţiilor prin funcţionarea de 
lungă durată la sarcini parţiale. 

Pentru reabilitarea integrală a sistemului energetic local al Municipiului Zalău 
sunt în derulare, în paralel, proiectul de retehnologizare şi modernizare a Centralei 
de Termoficare Zalău, cu funcţionare pe biomasă şi proiectul de reabilitare a 
sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice cu finalizare în recâştigarea 
pieţei de energie la preţuri suportabile pentru populaţie şi ceilalţi consumatori. 
 
 
Situaţia existentă – alimentare cu energie electrică 

Obiectul de activitate al SC Uzina Electrică Zalău SA, este şi de producere a 
energiei electrice, cu drept de livrare în S.E.N. 

 
Consumul brut de energie utilizat de SC Uzina Electrică Zalău SA : 

An Energie electrică (MWh) 
Produsă Livrată Consum intern brut 

1995 54.745 19.085 43.142
1996 74.995 28.797 50.476
1997 47.130 17.385 40.591
1998 43.865 15.417 36.845
1999 45.402 20.119 31.113
2000 49.399 25.712 27.743
2001 35.376 17.956 22.257
2002 20.883 8.203 17.376
2003 18.322 8.412 15.347
2004 9.385 3.728 10.423
2005 0,0 0,0 4.116

Raport mediu 2005 
 
Volum de instalatii - gestiunea SDFEE Zalău 
Linii electrice şi posturi de transformare: 

Nr. 
crt. 

Categoria de instalatii Cantitatea 
km/buc 

Vechimea 
[ani] 

Starea tehnica 

1 LEA 110 KV-dublu circuit  9.14 km 1970…2004 buna/foarte buna 
2 LEA 20 kv 65 km 1962…2005 buna/foarte buna 
3 LEA 0.4 kv 78 km 1962…2005 buna/foarte buna 
4 LES 20 kv 102 km 1969…2005 buna/foarte buna 
5 PTA 26 buc 1962…2005 buna/foarte buna 
6 PTZ 116 buc 1962…2005 buna/foarte buna 
7 PTM 16 buc 1962…2005 buna/foarte buna 
8 PTAB 12 buc 2001…2005 foarte buna 
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Staţii electrice: 
- Staţia 110/20 kV Zalau - an PIF 1975 
- Staţia 110/20 kV Porolissum - an PIF 1978 
- Staţia 110/20 kV Simleu - an PIF 1975 
- Staţia 110/20 kV Sarmasag - an PIF 1968 
- Staţia 110/20 kV Jibou - an PIF 1975 
- Staţia 110/20 kV Cehu - an PIF 1978 
- Staţia Sălaj: 110/20 KV cu an PIF 1979 şi 220/110 KV cu an PIF 1984 

aparţine SC TRANSELECTRICA SA 
       

Număr de consumatori în municipiul Zalău: 
 Cons.casnici Cons. industriali Instituţii 

Nr. consumatori           24347             361            177 
 

Consumuri Zalău în anul 2005: 
Mari consumatori Mici consumatori Consumatori casnici 
177768749 kwh 19053841 kwh 26734183 kwh 

 
 
Situaţia existentă – telefonie şi mass-media 
 Conform datelor furnizate de Romtelecom în 2006: 
- lungime totală reţea telefonică: 121,618 km 
- lungime totală reţea fibră optică: 24,106 km 
- număr abonaţi: 14.324, din care 3.871 juridici şi 10.453 rezidenţiali 
- nominalizarea zonelor cu centrale digitale: 

- zona centrală 
- zona Sfânta Vineri 
- zona Tudor Vladimirescu 
- zona Industrială 

- centralele telefonice instalate în municipiul Zalău sunt în întregime digitale 
 

Număr abonamente 1992 2002 2003 2004 

Radio 6222 13730 20640 18522
Televiziune 12144 17636 21615 21271
Telefonie  10885 18069 17778 17012

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Sălaj – Fişa localităţii
 
Media  

- Presa este reprezentata prin cotidianele: "Graiul Sãlajului", "Magazin Sãlajean",
”Sălăjeanul”, "Szilagysag"- publicaţie de limba maghiară, "Limes" - revista 
lunara de cultură.  

- Posturi de radio: Radio Naţional FM 93.1, Radio Transilvania Zalău, Radio KISS 
FM Zalău, Radio Unison 90.3. 
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Situaţia existentă – gospodărirea deşeurilor 
Actualul depozit de deşeuri al municipiului Zalău este situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Crişeni.  
Amplasarea depozitului este neadecvată, capacităţile de preluare fiind depaşite. 

Depozitul este mixt şi preia toate categoriile de deşeuri: menajere şi stradale, 
industriale, acesta nefiind autorizat de instituţiile de mediu, sanitare şi de gospodărire 
a apelor. Exploatarea rudimentară a haldei face ca aceasta sa aibă un impact 
negativ asupra principalilor factori de mediu: apă, aer, sol, peisaj. 

Colectarea deşeurilor se face în general fără o presortare în funcţie de 
potenţialul de valorificare. Rata de reciclare a componentelor valorificabile din 
deşeurile menajere este redusă în ciuda evoluţiei calităţii deşeurilor (ponderea 
materialelor reciclabile-ambalaje din materiale plastice, hârtie, metal a crescut în 
ultimii ani în detrimentul deşeurilor organice). Presortarea deşeurilor se află, din 
păcate, într-un stadiu incipient. 

 
Denumire firma Activitatea Nr  

angajati
ROM ENTRANS SERV SRL Colectarea si tratarea altor reziduuri 60 
DIHAM COM SRL Salubritate, depoluare si activitati similare 1 
REMAT SALAJ SA Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 174 
PERFECTA PROD SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 46 
PERFECTA PROD SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 46 
PERFECTA PROD SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice  

reciclabile 
46 

METAL ARAMIS SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 1 
REMATEX SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 11 
VEGA CIUPE CHIS SNC Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 2 
PROF SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 27 
PROF SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 27 
PROF SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 27 
MASICO IMPEX SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 4 
DRF METALUL SRL Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile 0 
REPLAST SRL Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice 

reciclabile 
1 

 
Devine astfel de strictă necesitate realizarea unui depozit ecologic zonal pentru 

depozitarea deşeurilor urbane precum şi implementarea unui sistem corespunzător 
de eliminare a deşeurilor spitaliceşti şi a altor deşeuri periculoase. 

Un argument în plus este dat de angajamentul luat de statul român de a închide 
toate depozitele de deşeuri neconforme cu legislaţia de mediu până în anul 2013. 
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Situaţia existentă – gospodărirea apelor 
Din punct de vedere hidrografic municipiul Zalău este drenat de râul Zalău şi 

afluentul acestuia Valea Miţei.  
Râul Zalău, afluent de dreapta al Crasnei îşi dezvoltă bazinul şi cursul superior 

pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, având izvoarele pe flancul vestic al 
Meseşului.  

Alimentarea în cea mai mare parte are un caracter pluvio-nival, pe perioada de 
vară-toamnă, un rol important în asigurarea debitului de scurgere jucându-l şi 
alimentarea subterană.  

Regimul scurgerii este unul de tip Carpatic Transilvănean (CT) cu debite mari 
timpurii de primăvară care durează 1-2 luni (martie-aprilie). Această perioadă este 
urmată de viiturile de la începutul verii. Începând din luna iulie şi până în septembrie 
se instalează seceta hidrologică care se sfârşeşte cu viiturile de toamnă ce au o 
frecvenţă de 30-40 %. Iarna se pot produce viiturile nivopluviale pe fondul invaziei 
unor mase de aer cald, de origine Mediteraneană şi au o frecvenţă de 10-20 %. 
Datorită însă gradului ridicat de împădurire a bazinului superior al Văii Zalăului 
producerea unor debite de inundaţie este mult atenuată. Debitul mediu multianual al 
Zalăului la ieşirea din municipiu este de cca. 0,5-0,6 m3/s. 

 
Suprafaţa şi lungimea cursurilor de apă pe raza municipiului Zalău 

Denumire curs de apă Curs de apă Lungimea 
(km) 

Suprafaţa 
(kmp) 

Cursuri de apă codificate 
Valea Zalău Afluent de dreapta a r. Crasna 17,0 38,0
Pârâul Miţei Afluent de stânga a v. Zalău 9,0 15,0
Valea Ratişori Afluent de dreapta a p. Miţei 2,0 3,0
Valea Panic Afluent de stânga a v. Zalău 8,0 20,0
Valea Ortelec Afluent de stânga a v. Agrij 4,0 5,0
Valea Rodina Afluent de dreapta a v. Ortelec 5,0 8,0
Valea Chichişa (Stâna) Afluent de stânga a v. Agrij 4,0 5,0

Cursuri de apă necodificate 
Valea Morii Afluent de dreapta a v. Zalău 2,8 3,5
Valea Râpoasă Afluent de dreapta a v. Zalău 3,0 4,0
Pârâul Banchert Afluent de dreapta a v. Zalău 3,5 5,0
Valea Meseş Afluent de dreapta a v. Zalău 4,0 4,5
Pârâul Pietriş Afluent de stânga a v. Zalău 1,8 1,2
Valea Sărmaş Afluent de dreapta a v. Zalău 4,5 3,2

Total 68,6 115,4
Sursa: Direcţia Apelor “Someş – Tisa” Cluj 

 
Calitatea apelor de suprafaţă conform prevederilor STAS 4706-88 este:  

- Valea Zalăului aval de SC IAIFO SA este de calitatea III (RO – II; GM – I; TS – 
III; G – III) în continuă degradare datorită depăşirilor la indicatorii cianuri şi 
fosfaţi; 

- V. Zalău, pe tronsonul Zalău  →  Borla – 33 km degradată (calitatea V); 
- Valea Miţei aval de Uzina Electrică este de calitatea III cu evoluţie staţionară; 
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- Celelalte segmente de cursuri se înscriu la categoria I în amonte de Zalău şi 
categoria II pe raza municipiului, datorită unor deversări necontrolate şi datorită 
lipsei canalizării în zonele recent construite. 

- Lacul de pe pârâul Meseşului este eutrofizat şi în proporţie de 80% colmatat;   
 
Calitatea apelor de suprafaţă – Raport de mediu 2006 

Nr. 
Crt. 

Cursul de 
apă 

Secţiunea de 
control Ord.

Clase de calitate 
pe grupe Gene- 

rală A1 A2 A3 A4 A5 A6 C 
Bazinul hidrografic Someş Crasna 

1. v. Zalău Am. Zalău II I I I I I I - F. Bună 
2. v. Zalău S.H. Borla II I II III II II I - Moderată

 
Încadrarea generală a grupelor de indicatori caracteristici este redată în 

tabelul următor. De asemenea, este prezentată evoluţia faţă de 2005 şi sunt 
menţionaţi indicatorii de calitate cei mai defavorabili. 

Nr.  
crt. 

Cursul de 
apă 

Secţiunea 
de control 

Încadrarea generală 
în clase de calitate

Evoluţia faţă de 
2005 

Indicatorii de 
calitate cei mai 

defavorabili 
Bazinul hidrografic Someş Crasna 

1. v. Zalău Am. Zalău I - - 

2. v. Zalău S.H.Borla I-III Îmbunătăţire 
Amoniu, 

ortofosfaţi, 
plumb, sodiu 

Raport de mediu 2006 
 
Apele freatice din zona municipiului Zalău sunt rezultanta unei structuri 

geologice complexe, ca urmare în cadrul perimetrului analizat punându-se în 
evidenţă atât ape freatice cât şi cele de adâncime. 

Alternanţa de roci permeabile (nisipuri, pietrişuri) cu roci impermeabile (argilă, 
marne) şi tectonica în anticlinale şi sinclinale au oferit posibilitatea formării 
orizonturilor acvifere arteziene (I. Mac, Gr. Nuna, 1964, p. 170). Pe versantul nord-
vestic al Munţilor Meseş la contactul glacisului cu cristalinul montan, format din 
intercalaţii de nisip şi pietrişuri (aliniamentul constituie vechiul ţărm marin din 
Pannonian) se dezvoltă în prezent suprafaţa de alimentare cu apă a stratelor captive. 
Domeniul de alimentare se extinde între altitudinile de 350 m şi 650 m (I. Mac, Gr. 
Nuna, 1964, p. 170). Infiltrarea apei pluviale în stratul acvifer captiv este favorizat şi 
de vegetaţia naturală perezentă în zonă, aceasta fiind împădurită în proporţie de 40-
50 % restul suprafeţei fiind ocupată de pajişti naturale. În ultima perioadă de timp 
datorită extinderii intravilanului municipiului Zalău şi pe direcţie estică există riscul ca 
zona de alimentare a straturilor acvifere să fie degradată sau chiar distrusă. 
Orizonturile de apă sunt înmagazinate între strate de gresie, argile şi marne, ultimele 
constituind formaţiunea impermeabilă. Formaţiunea de stocare fiind reprezentată de 
nisip. Grosimea orizonturilor acvifere variază între 5-10 m (I. Mac, Gr. Nuna, 1964, p. 
170). În urma analizei a 5 foraje în perimetrul municipiului Zalău s-au putut stabili 
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condiţiile hidrogeologice şi evidenţia următoarele orizonturi acvifere (I. Mac, Gr. 
Nuna, 1964, p. 170): 
- orizontul de 6-10 m, influenţat puternic de condiţiile externe; 
- orizontul de 40-60 m, dezvoltat în partea centrală a intravilanului municipiului 

Zalău, cu un debit foarte variabil; 
- orizontul de 100-120 m , cu un debit de 10 l/min. şi  cu un nivel piezometric mic; 
- orizontul de 140-157 m, cu un debit de 440 l/min.; 
- orizontul de 181-190 m, cu un debit de 660 l/min.; 
- orizontul de 240-250 m, cu un debit de 120 l/min.; 
- orizontul complex de 300-312 m, 312-318 m şi 320 m, cu un debit de 720 l/min. 

(o alternanţă de strate geologice cu orizonturi de apă într-o succesiune strânsă 
şi care se pot exploata sincron). 
Presiunea apei arteziene care dă înălţimea nivelului piezometric natural peste 

nivelul solului şi care este de 0,90 m în piaţa centrală a municipiului respectiv 17,30 
m la puţul de la Crişeni se explică prin structura tectonică şi prin uşoarele manifestaţii 
de gaz metan, care ridică nivelul apei prin micşorarea densităţii (I. Mac, Gr. Nuna, 
1964, p. 173).  

Caracteristicile fizico-chimice ale apei arteziene o plasează în categoria celor 
bicarbonatate, grupa calciului şi îndeplineşte condiţiile de potabilitate din punct de 
vedre fizico-chimic şi organoleptic. 

Condiţii hidrogeologice  
Gradul de mineralizare a apelor freatice este mediu spre ridicat apa fiind 

ferugimoasă, cu conţinut ridicat în Mn şi Fe, duritatea totală variază între 15 şi 32,7 
grade germane. Agresivitatea sulfatică este ridicată spre excepţională, agresivitatea 
carbonatică este variabilă, de la slabă spre ridicată ce duce la impunerea 
obligativităţii utilizării unor hidtoizolaţii atât pentru infrastructurile subterane cât şi 
pentru fundaţiile construcţiilor, mai ales în zonele cu pânza freatică aproape de 
suprafaţă.  

Nivelul de radioactivitate a apelor subterane duce la presupunerea existenţei 
riscului de emisie a radonului spre suprafaţă şi de acumulare a acestuia în spaţiile 
închise, mai ales în zona stadionului municipal (nu au fost efectuate măsurători în 
teritoriu). 

 
Lucrări de ameliorare / întreţinere a cursurilor de apă, conform Direcţiei 

Apelor „Someş-Tisa” Cluj 2006: 
- Diguri de apărare – 1,3 km (V. Miţei); 
- Albii regularizate – 15,1 km (11,3 km pe V. Zalăului; 3,6 km pe V. Miţei; 0,2 km 

pe V. Meseş); 
- Apărări de maluri şi consolidări – 0,367 km (0,08 km pe V. Zalăului; 0,117 km 

pe V. Meseş); 0,17 km pe V. Sărmaş); 
- Terenuri apărate – 100 ha; 
- Căi de comunicaţii apărate – 1,3 km cale ferată; 
- Folosinţe controlate potenţial poluatoare: 

- Numărul total de folosinţe de apă consumatoare de apă în evidenţă: 25; 
- Sursa majoră de poluare este constituită de evacuările directe de ape 

uzate menajere neepurate pe raza municipiului Zalău datorită în principal 
disfuncţionalităţilor sistemului de canalizare menajeră existent cât şi lipsei 
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reţelei de canalizare menajeră pe străzi pe care există reţea de alimentare 
cu apă potabilă; 

- Staţia de epurare municipală. 
 
Nominalizarea staţiilor / posturilor (număr): 

- meteo – 1 – Administraţia Naţională de Meteorologie; 
- radar şi aerologice – 1 – Administraţia Naţională de Meteorologie; 
- pluviometrice – 1 – Administraţia Naţională de Meteorologie; 
- hidrologice – 1 – Administraţia Naţională ”Apele Române”; 
- staţia hidrogeologică de ordinul I Zalău cu 3 foraje de observaţie; 
- bazin special pentru urmărirea scurgerii de suprafaţă şi subterană în zone 

urbane, cu următoarele staţii hidrometrice: Zalău şi Crişeni (pe V. Zalău), Zalău 
(pe V. Miţa); 

- evaporimetrice – nu sunt. 

 
Propunere – alimentare cu apă 
- La nivelul judeţului Sălaj urmează a fi realizată o magistrală majoră de apă, 

care să asigure alimentarea cu apă a unui număr important de locuitori. În 
vederea asigurării debitului de 460 l/s în orice situaţie şi la calitatea apei 
potabile impuse de normativele în vigoare s-a propus soluţia de preluare a apei 
potabile necesare pentru Zalău, din sistemul de alimentare cu apă a 
municipiului Cluj-Napoca, care preia apa brută din lacurile de acumulare Gilău 
şi Someşul Cald de pe râul Someşul Cald şi dintr-o sursă de apă subterană, 
putând asigura debitul de apă solicitat de judeţul Sălaj la calitatea impusă de 
normele şi normativele în vigoare.  

- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în bazinul hidrografic Someş – 
Tisa (program SAMTID, proiect de nivel interjudetean, elaborat de Asociaţia 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale Sălaj, cu sprijinul RAJAC Cluj) are ca 
obiective:  
- 31,7 km de conductă de apă înlocuită;  
- 2 pompe înlocuite;  
- 4 rezervoare reabilitate;  
- 14 puncte de monitorizare a presiunii instalate în sistem;  
- 1 echipament de detecţie a pierderilor;  
- 1667 buc contoare montate pentru a asigura o contorizare de 100%; 
- creşterea programului de furnizare a apei de la 22 ore/zi, în zonele înalte, 

până la 24 ore/zi. 
 
 

Propunere – canalizare 
- Modernizare şi extindere staţie de epurare / canal menajer  

- modernizare şi extindere staţie de epurare cu treaptă mecanică şi 
biologică (Program PHARE 2002) - în funcţiune; 

- modernizare şi extindere reţea cu 4200 ml de conductă (1900 ml de 
conducta din PEHD extinsă în zona investitiei Michelin şi a Parcului 
Industrial; 2300 ml conductă PEHD înlocuită în zona Str. Industriilor, Str. 
Fabricii); 
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Propunere – alimentare cu gaz metan 
Se propune extinderea numărului de consumatori. 
 
 

Propunere – alimentare cu energie termică / electrică 
- Optimizarea sistemului de producere, transport şi distribuţie de energie 

- retehnologizarea Uzinei Electrice Zalău, proiectată să producă atât 
energie termică pentru municipiu, cât şi energie electrică pentru zona 
industrială.  
Retehnologizarea vizează transformarea într-o centrală de cogenerare cu 
o singură turbină de abur de 52,68 MW cu contrapresiune la 1,2 bar şi 
priză reglabilă la 13 bar. 
 

Zone care necesită extinderi de reţele electrice în Municipiul Zalău 
Nr. 
crt. 

Denumire 
lucrare 

Zona Număr 
gospodari

Volum lucrări 
estimat 

Observaţii 

       
1 

Alimentare cu 
energie electrică 

Fermă 
pomicolă.  
etapa I 

400 2 PT, 
0.5 km LES 20 kV 
2 km LES 0.4 kV 

2015 

       
2 

Alimentare cu 
energie electrică 

Zona 
ADP - IAIFO 

45 0.6 km LEA 0.4 kV 5 existente, 
2007-2010 

       
3 

Alimentare cu 
energie electrică 

Eminescu –  
Vânătorilor 

57 1.5 km LEA 0.4 kV 7 existente, 
2007-2010 

       
4 

Alimentare cu 
energie electrică 

Vânătorilor –  
Pompe ape 

20 0.4 km LEA 0.4 kV 11 existente, 
2008 

       
5 

Alimentare cu 
energie electrică 

Bazine apa 
Bradet 

75 1.8 km LEA 0.4 kV 15 existente, 
2007 - 2010 

       
6 

Alimentare cu 
energie electrică 

 Merilor 450 3 PT,  
2 km LES 20 kV, 
4 km LES 0,4 kV 

30 existente, 
2007 - 2015 

       
7 

Alimentare cu 
energie electrică 

Dumbrava Nord 
– 12 
blocuri ANL 

164 1 PT,  
0,6 km LES 20 kV, 
1 km LES 0,4 kV 

2007 - 2010 

       
8 

Alimentare cu 
energie electrică 

Morii 
 

400 1 PT,  
1 km LES 20 kV, 

2,2 km LES 0,4 kV 

50 existente, 
2010 

       
9 

Alimentare cu 
energie electrică 

Dumbrava – 
Dealu Morii 

550 1 PT,  
1 km LES 20 kV, 
3 km LEA 0,4 kV 

2015 

      
10 

Alimentare cu 
energie electrică 

Zona 
Berindei 
(Stâna) 

550 1 PT,  
0,5 km LEA 20 kV, 
2 km LES 0,4 kV 

20 existente, 
2015 

      
11 

Alimentare cu 
energie electrică 

Ferma 
pomicolă, 
etapa II 

348 2 km LES 0,4 kV 2015 

      
12 

Alimentare cu 
energie electrică 

Grădina 
Poporului 

32 2,0 km LEA 0,4 kV 2007 - 2010 

      
13 

Alimentare cu 
energie electrică 

Grădina 
Onului 

33 2,0 km LEA 0,4 kV 2007 - 2010 

Sursa: Electrica - SDFEE Zalău, 2006 
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Propunere – telefonie 
Se propune extinderea numărului de posturi telefonice; 

 
Lucrări de echipare edilitară, în curs de execuţie 

- „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în Municipiul Zalău”; 

- modernizare și extindere stație de epurare etapa II; 
- LTE Grădina Onului; 
- LTE Grădina Poporului; 
- LTE Cartier Meseș; 
- LTE Blocuri ANL – Dumbrava Nord; 
- LTE Dealul Morii; 
- LTE străzi adiacente străzii Sărmaș; 
- LTE Crângului; 
- LTE Cartier Merilor; 

Propunere – gospodărirea deşeurilor 
Rezervă de teren pentru amenajare staţie de sortare a deşeurilor urbane  
Spaţiul propus pentru înfiinţarea staţiei de sortare a deşeurilor urbane este 

situat în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Zalău în zona 
“Crecuţa”. Este desfăşurată pe cca 10,00 ha şi este aflată în proprietatea publică a 
Consiliului local. 

Terenul prevăzut ocupă în cea mai mare parte un circ de deraziune, pe 
tăpşanul coluvial al acestuia. Substratul, format din argile cu intercalaţii de nisipuri de 
vârstă pannoniană conferă o instabilitate destul de accentuată terenului vizat, mai 
ales în partea sudică a acestuia. Acest fapt impune necesitatea unor lucrări 
preliminare de stabilizare, mai ales în ce priveşte drenarea zonei de izvoarele de 
coastă şi separarea stratului freatic de viitoarele infiltraţii. 

Din punct de vedere al biodiversităţii în zona dată nu au fost identificate specii 
pereclitate sau protejate, păşunea fiind într-un avansat stadiu de degradare 
biologică. 

În ceea ce priveşte alte restricţii zona de protecţie a amplasamentului respectă 
normativele în vigoare şi anume de minimum 1 km până la zona locuită. 

Pentru accesarea amplasamentului este necesară o cale de circulaţie (pentru a 
nu impune traversarea oraşului de către vehicule care vin dinspre zona Moigradului). 
De asemenea sunt necesare investiţii în ceea ce priveşte asigurarea cu reţele: apă şi 
electricitate8. Se va analiza oportunitatea conectării la calea ferată printr-o linie 
industrială pentru a transporta deşeurile de la anumite terminale de colectare şi 
preselecţie de pe teritoriul municipiului. 

 

                                                           
8  Într-un context mai depărtat o bună parte din energia electrică va putea fi preluată de la centrala 

de cogenerare propusă 
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Priorităţile de acţiune în domeniul managementului deşeurilor: 
1. Programul de creare a unui Sistem de management integrat al 

deşeurilor.  Sistemul de management integrat al deşeurilor este unul stabil, modern 
şi sustenabil pe termen lung, la nivelul celor mai bune tehnologii şi practici, pus în 
concordanţă cu legislaţia şi integrat sistemului judeţean/zonal şi în concordanţă cu 
politicile regionale şi naţionale în domeniu şi cu reglementările şi strategiile din UE. 

Actori implicaţi: Primăria municipiului Zalău, Consiliul judeţean Zalău, Agenţia 
Regională de Protecţia Mediului. 

Termen de realizare: 2010. 
2. Programul de închidere a rampei de pe teritoriul comunei Crişeni şi 

igienizarea zonei, concomitent cu lichidarea tuturor depozitelor clandestine de 
deşeuri, inclusiv cele de depozitare a molozului rezultat din construcţii. 

Actori implicaţi: Primăria municipiului Zalău, Agenţia Judeţeană de Protecţia 
Mediului, Garda de Mediu. 

Termen de realizare: 2015 - 2017. 
3. Amenajareaa unui depozit ecologic zonal de depozitare a deşeurilor 

urbane pe amplasamentul prestabilit. Amenajarea unui depozit ecologic cu toate 
subsistemele necesare: platforme de stocare intermediară a diferitelor tipuri de 
deşeuri cu posibilitatea de pre-procesare a acestora (triere în cadrul selectarii mixte, 
triere ,,fină’’ a deşeurilor, presare, balotare), rampă de compost dotată cu dispozitiv 
de colectare a biogazului, centrală termică (de cogenerare) de ardere a 
deşeurilor/incinerator), rampă ecologică de depozitare a deşeurilor nereciclabile, 
staţie de epurare a apelor pluviale şi de infiltraţie, rampă de igienizare a utilajelor de 
transport etc. 

Ca şi măsură în plus se va analiza oportunitatea realizarării pe spaţiul selectat 
şi a unei Staţii de termodistrugere a deşeurilor periculoase, industriale şi medicale, 
precum şi a unei Staţii cu microunde pentru uscarea nămolurilor, rezultate atât din 
activitatea staţiei de epurare a apelor menajere cât şi cele rezultate de la 
neutralizatoarele industriale. 

Actori implicaţi: Primăria municipiului Zalău, Consiliul judeţean Sălaj, Consiliile 
locale din judeţ, Agenţia Regională de Protecţia Mediului (actor responsabil) 

Termen de realizare: 2010 - 2011 
4. Program de reducere a cantităţilor de deşeuri. Colectarea deşeurilor; 

completă şi selectivă la sursă, transport, sortare şi procesare eficientă şi cât mai 
puţin poluantă, recuperare şi valorificare performantă, depozitare selectivă, 
revalorificarea deşeurilor reciclabile, implementarea unui sistem corespunzător de 
eliminare a deşeurilor spitaliceşti şi a altor deşeuri periculoase. 

Actori implicaţi: Primăria municipiului Zalău. 
Termen de realizare: 2010 

 
Principalele categorii de activităţi eligibile care pot primi finanţare sunt:  

- staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; 
- platforme de compostare; 
- colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv folosirea de mijloace 

adecvate pentru colectarea şi transportul deşeurilor; 
- colectarea selectivă; 
- sisteme de salubrizare şi spaţii pentru depozitare temporară; 
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- eliminarea depozitării necontrolate şi salubrizarea zonelor afectate de 
depozitările necontrolate de deşeuri; 

- prevenirea apariţiei deşeurilor; 
- tratarea deşeurilor la sursa de generare; 
- reciclarea deşeurilor; 

Pentru un management corespunzator al deşeurilor o atenţie deosebită trebuie 
acordată sprijinirii de către primarie a înfiinţării de noi companii de salubritate şi 
stabilirii de regulamente stricte de întreţinere şi exploatare pentru societăţile de 
salubrizare prestatoare de servicii. 

 
Planul de dezvoltare a judeţului Sălaj 2007-2013: 
Obiectiv strategic: Protejarea şi ameliorarea condiţiilor de mediu pentru crearea 

premiselor unei dezvoltări durabile. 
Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
Obiectiv general: 

- Realizarea sistemului judeţean de management integrat al deşeurilor. 
Obiective specifice: 

- Asigurarea colectării a cel puţin 84 % din cantitatea de deşeuri municipale 
generate, până în anul 2013. 

- Colectarea selectivă a deşeurilor. 
- Reducerea riscurilor cauzate de gestionarea necorespunzatoare a deseurilor 

medicale periculoase. 
Măsuri: 

- realizarea şi dotarea punctelor de colectare a deşeurilor municipale, până în 
anul 2007; 

- dotarea serviciilor de salubritate cu mijloace adecvate pentru transportul 
deşeurilor, până în anul 2007; 

- realizarea unui depozit ecologic zonal, până în anul 2010; 
- închiderea depozitelor de deşeuri din mediul urban, conform calendarului de 

închidere (2017 - Zalău şi Jibou), 
- realizarea staţiilor de transfer al deşeurilor, până în 16 iulie 2009; 
- dotarea punctelor de colectare a deşeurilor cu numărul şi tipurile de recipiente 

corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, până în anul 2007; 
 
POS Mediu 2007-2013 
Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

şi reabilitarea siturilor contaminate” 
Obiective: 

- Creşterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate de calitate 
corespunzătoare şi la tarife acceptabile; 

- Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
- Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate. 
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Propunere – gospodărirea apelor 
- Amenajare cursuri de apă: Regularizare vale Sărmaș - în curs de proiectare – 

inclusiv realizare pod zona străzii Ghioceilor și reabilitare podețe existente; 
- Prevenirea riscurilor în zonele expuse inundaţiilor din municipiul Zalău prin 

lucrări de decolmatare (din 5 în 5 ani) şi regularizare ale cursurilor de apă, şi 
amenajarea lacurilor de retenţie;  

- Eliminarea riscurilor producerii de inundații prin: 
- Reconsiderarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe Valea Zalău 

şi Valea Miței 
- Lucrări de amenajare a lacurilor de retenție: 

- Lacul Căprioarei pe părăul Banchert 
- Lacul Morilor pe părăul Raposa 
- Lacul Zalău pe valea Zalău 
- Lacul Cabana pe părăul Meseș 
- Lacul Cetății pe valea Sărmaș 
- Lacul Livda pe valea Miței 

- Lucrări de regularizare a afluenților necodificați ai Văii Zalău 
- Eliminarea deversărilor de ape uzate menajere în cursurile apelor curgătoare. 

Identificarea permanentă a evacuărilor necontrolate de ape uzate menajere în 
cursurile de apă şi remedierea imediată a defecţiunilor constatate.  

- Desfăşurarea de lucrări de împădurire, terasare şi conservare a solului pe 
versanţi, în scopul reducerii debitului de vârf al viiturilor şi prevenirii colmatărilor 
albiilor cursurilor de apă; 

- Evaluarea construcţiilor de traversare a cursurilor de apă, în scopul asigurării 
secţiunii de scurgere a viiturii, realizare poduri: 

- pod peste Valea Miții – în curs de proiectare; 
- pod peste Valea Sărmaș - în curs de proiectare; 
- pod peste șanțul de gardă – Dumbrava Nord – în curs de proiectare; 
- pod peste Valea Zalăului – str. C.D. Gherea – în curs de proiectare; 

- Lucrări de ameliorare / întreţinere a cursurilor de apă: 
- pentru apărarea corespunzătoare clasei de importanţă este necesară 

reconsiderarea lucrărilor de apărare existente, amenajarea cursurilor 
locale necadastrate, completarea schemei locale de apărare cu acumulări 
pentru tăierea vârfurilor viiturilor; de asemenea, este necesară reabilitarea 
şi extinderea sistemului de canalizare pluvială; 

- Acţiuni de creştere a performanţelor sistemului informaţional de avertizare şi 
prognozare hidrilogică a viiturilor;  
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2.10. PROBLEME DE MEDIU.  PROTECŢIA MEDIULUI. 
 

Particularităţile de structură, stare, dinamică a mediului natural, corelate cu tipul 
şi potenţialul resurselor naturale, gradului de ocupare a teritoriului, tipul şi  gradul de 
dezvoltare a economiei municipiului, impune ca problemelor de protecţie, conservare 
refacere a mediului să li se acorde o atenţie sporită, cuvenită în conformitate cu 
capacitatea de suportabilitate a acestuia.   

Mediul natural reprezintă suportul material, energetic, informaţional de creştere 
şi dezvoltare a comunităţilor urbane. De calitatea mediului natural depinde calitatea 
mediului antropic sub aspectul tipului, formelor, durabilităţii de organizare a acestuia. 
Între aceste două componente ale peisajului geografic există relaţii strânse de 
interdependenţă, determinare în complicatul proces de evoluţie a acestuia.  

Stările, structurile, formele complicate şi complexe ale mediului natural, apărute 
evolutiv sunt dirijate de o serie de legi şi principii dialectice, geografice, sistemice, 
ecologice.   

Impactul mare asupra mediului, peste capacitatea de toleranţă a sistemelor 
naturale, determină declanşarea proceselor de respingere, a factorului de stres, până 
la anihilarea acestuia (un factor de stres cu tendinţă de generalizare îl constituie 
comunitatea umană), respectiv modificarea, adaptarea componentelor de mediu la 
noile condiţii.   

Componenta umană a învelişului geografic nu are altă alternativă de existenţă 
durabilă decât cea de convieţuire în simbioză şi armonie cu factorii de mediu naturali. 
Aceasta se poate realiza prin măsuri energice de conştientizare a locului omului şi 
comunităţii în cadrul sistemelor geografice teritoriale, conştientizarea necesităţilor 
reale de consum de resurse şi spaţiu, cunoaşterea exactă a modului de structurare şi 
funcţionare a sistemelor naturale ale mediului, conservarea, protecţia, regenerarea 
structurilor fragile şi degradate ale mediului.    
 
• Procese generatoare de poluare în municipiul Zalău şi măsuri de protecţie 
 

Poluarea electromagnetică 
Poluarea cu unde electromagnetice de la: liniile electrice de înaltă tensiune, 

staţiile electrice de transformare, antene GSM; 
Măsuri - reglementări: 

- se impune păstrarea unei zone libere în jurul surselor de unde 
electromagnetice; 

- se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie LEA 220 / 110 / 20 KV 
(min. 5 / 4 / 3 m de la conductorul extrem), a staţiilor de transformare (min. 50 m 
de la incintă) şi a antenei GSM (pe o rază de 150 m); 

 
Poluarea chimică a solului şi aerului   

 Este poluarea cu substanţe nocive a solului (plumb) prin emanaţii în atmosferă 
sau direct în sol, datorită unor surse fixe sau mobile (de-a lungul CF şi DN). 

Cauze - efecte: 
- gazele de eşapament (metale grele: Pb, Zn, Ni, Cu; hidrocarburi aromate, 

benz (a) piren; monoxid de carbon (CO) şi oxizi de azot (NO4)); 
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- utilizarea neadecvată a pesticidelor (cu Cu, P, Ar, Hg, PDT, etc); 
Măsuri - reglementări: 
- nu se recomandă plantarea unor culturi legumicole (cartofi, varză, salată, 

morcovi, mărar), acestea fiind cumulatoare de metale grele, nocive pentru 
sănătatea populaţiei, la o distanţă mai mică de 50 m faţă de o arteră de 
circulaţie importantă (autostradă / DN / CF); 

- crearea / menţinerea unei zone sanitare verzi, în jurul sursei, pe direcţiile 
predominante ale vântului; 

- se interzic activităţile cu substanţe nocive în apropierea surselor de apă; 
- asistenţă tehnică de specialitate pentru schimbarea folosinţei solului; 
- sunt necesare lucrări de imbunătăţiri funciare şi agropedoameliorative; 

 
Poluarea fonică 
Se datorează zgomotului care depăşeşte 65 dB, limita superioară acceptabilă 

sistemului auditiv uman. 
Cauze - efecte: 

- utilajele tehnice în lucru; 
- transportul rutier; 
- transportul feroviar; 

Măsuri - reglementări: 
- se vor lua măsuri de combatere a zgomotului, prin amplasarea de perdele de 

protecţie vegetale sau bariere izolatoare tehnice, în zonele rezidenţiale; 
- grădiniţele de copii, şcolile, spitalele, sanatoriile noi se vor amplasa în afara 

zonelor afectate, pentru cele existente se vor lua măsuri speciale de protecţie. 
 
Poluarea olfactivă 

 Se regăseşte în vecinătatea gropii de gunoi, târgului de animale, pieţei agro-
alimentare, cimitirelor umane, staţiei de epurare, autobazei serviciilor de salubritate; 

Măsuri - reglementări: 
- se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie sanitară a:  

- gropii de gunoi (pe o rază de 1000 m),  
- târgului de animale (pe o rază de 500 m),  
- pieţei agroalimentare (pe o rază de 40 m),  
- cimitirelor umane (pe o rază de 50 m),  
- staţiei de epurare (pe o rază de 300 m),  
- autobazei serviciilor de salubritate (pe o rază de 200 m) 

 
Poluarea organică şi fizică a apei 
Poluarea organică a apei constă în contaminarea / eutrofizarea până la 

scoaterea din circuitul economic a apelor, de suprafaţă / de adâncime (freatice).  
Poluarea fizică a apei este poluarea cu particule în suspensie şi alţi compuşi 

fizici, precum şi poluarea termică a acesteia. 
Cauze - efecte: 

- depozitarea / deversarea de deşeuri menajere, dejecţii animaliere, rumeguş, 
pesticide, îngrăşăminte minerale; 

- modificarea proprietăţilor fizice ale apei: turbiditate, miros, temperatură; 
- colmatarea; 
- suspensii; 
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- mineralizarea crescută a apei; 
Măsuri - reglementări: 

- se interzice depozitarea / deversarea de deşeuri menajere, dejecţii animaliere, 
rumeguş, pesticide, îngrăşăminte minerale, în luncile inundabile ale râurilor şi 
pâraielor; 

- refacerea cadrului natural; 
- instituirea zonelor de protecţie sanitară, câte 15 m din albia minoră pe ambele 

maluri, respectiv 15 m în jurul lacurilor; 
- se vor executa lucrări de decolmatare a albiilor / lacurilor din 5 în 5 ani;  
- efectuarea de analize periodice ale apelor de către instituţiile abilitate; 
 

Depozitarea neautorizată a deşeurilor 
Depozitările deşeurilor în locuri neautorizate (de obicei pe malurile râurilor sau 

lângă drumuri, în păduri) reprezintă o sursă de poluare a solului, apei şi atmosferei. 
Cauze - efecte: 
- degradarea estetică a localităţii; 
- scăderea indicelui de atractivitate a localităţii; 
- infestarea biologică, fizico-chimică atât a solului, cât şi a apei de suprafaţă 

şi adâncime. 
Măsuri - reglementări: 
- interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării de deşeuri menajere 

în locuri neautorizate;  
- dezafectarea zonelor unde sunt depozitate deşeuri şi refacerea cadrului 

natural; 
- crearea unor rampe temporare ecologice special amenajate; 

 
Risc tehnogen 
- de explozie în vecinătatea: magistralelor de transport gaz, SRM gaz, 

depozitelor şi staţiilor de carburanţi, fabrica de oxigen, depozit de muniţie; 
Măsuri - reglementări: 
- se interzice amplasarea construcţiilor în zona cu risc de explozie; 

- 65 m între conducta de transport gaz şi locuinţe; 
- 30 m faţă de incinta SRM; 
- 200 m de la limita incintei depozitului de muniţie şi alte construcţii 

 
Spaţii verzi / perdele de protecţie insuficiente 
Suprafaţa totală a parcurilor din municipiul Zalău este de 73.000 mp (1,16 mp / 

locuitor). Principalele parcuri din municipiul Zalău sunt: 
- Parcul Municipal (4,48 ha) 
- Parcul Eroilor (0,70 ha gazon) 
- Parcul Tineretului (2,1 ha gazon) 
- Parcul Brădet (0,4 ha) 
Parcurile sunt amenajate cu terenuri de joacă pentru copii, cu plantaţii de arbori, 

arbuşti ornamentali şi flori. Speciile de plante rare care se regăsesc în zona parcurilor 
amenajate sunt: magnolia, malus, prunus şi cana.   

În zonele locuite există un număr de 13 terenuri de joacă pentru copii, cu 
suprafaţa de 6941 mp.  
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De asemenea se mai pot aminti spaţiile verzi stradale – 130 000 mp şi cele din 
cartiere – 593.000 mp, gard viu – 73.400 ml, 49.160 buc arbori şi arbuşti, 9.300 mp 
cu flori şi plante floricole. 

Zonele de agrement, din municipiul Zalău, ocupă o suprafaţă de 11,9 ha din 
care: 

- Grădina Poporului (1,98 ha cu 0,88 ha gazon şi 0,1 ha teren sport) 
- Brădet (6,22 ha şi scenă spectacol) 
- Lac Brădet (3,72 ha din care 2,2 ha luciu de apă) 
- Teren de minigolf situat în Parcul Municipal  

 
Teren de minigolf municipiul Zalău 

 

 
 

• Dispoziţii directoare prevăzute prin Strategia de dezvoltare a judeţului 
Sălaj în perioada 2007 – 2013, pentru municipiul Zalău 
 
Unitatea teritorială de planificare 1–Zona Meseş include teritoriile administrative 

ale Municipiului Zalău şi comunelor: Crişeni, Hereclean, Treznea, Românaşi, Agrij, 
Buciumi, Vîrşolţ, Dobrin, Meseşenii de Jos, Horoatu Crasnei, Cizer, Bănişor.  

Aceste unităţi administrative teritoriale au fost incluse în urma consultării 
Comitetului Judeţean de Planificare, precum şi a grupurilor de lucru.  

Populaţia totală a acestei entităţi este de 99.225 locuitori, cu o suprafaţă de 
816,79 kmp

  
reprezentând o densitate demografică zonală de 121,48 loc./kmp

 
. 

Motivaţia delimitării unităţilor teritoriale de planificare se bazează pe existenţa 
unei infrastructuri tehnico-edilitare acceptabile, a unei industrii specializate şi 
diversificate aflată în prin proces de consolidare, a unei reţele comerciale şi de 
servicii competitive, precum şi a unei forţe de muncă calificată.  

Unitatea teritorială de planificare 1 – Zona Meseş se defineşte ca o zonă de 
atractivitate bună pentru investiţiile autohtone şi străine, cu condiţia unei filosofii de 
intervenţii conjugate (concentrarea ofertelor, a terenurilor, sistemelor de facilităţi 
unitar pentru investitori) şi a unei strategii de integrare zonală.  
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Centrul urban Zalău concentrând cele mai importante fluxuri comerciale, 

economice şi educaţionale ale judeţului, reprezintă un punct de atracţie şi 
convergenţă zonală sub aspectul absorbţiei forţei de muncă şi de servicii, cu vocaţie 
de catalizator economic.  

Portofoliu orientativ de proiecte pentru Zona Meseş – vezi pag. 12  
 

• Zone naturale protejate  
Pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău nu există zone naturale protejate 

declarate. 
Conform Legii apelor nr. 107 / 96, se instituie zone de protecţie a cursurilor 

cadastrale de apă şi a lacurilor: câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri şi 15 
m de la nivelul mediu al oglinzii lacurilor.  
 
• Zone construite protejate 

Tipul şi natura valorilor care trebuie protejate. Definire 
- Monumentele istorice 

- monumentele înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM); 
- monumentele propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial 

cultural (MpLPM); 
- valori de patrimoniu cultural de interes naţional (VPCIN); 
- situri arheologice declarate ca zone de interes naţional (SAIN); 

- Monumente istorice clasate în grupe A şi B (monumente, ansambluri, situri) 
(MI); 

- Zone construite protejate 
- zona de protecţie a MLPM şi MpLPM (delimitată conform studiilor de 

specialitate - ZPMLPM); 
- zone protejate construite de interes naţional (ZPCIN); 
- zone protejate construite (ZPC); 
- zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform studiilor de 

specialitate pentru SAIN - ZIAP); 
- zone de protecţie ale monumentelor istorice (ZPMI). 

 
Monumente istorice sunt principalele "categorii de bunuri imobiliare, construcţii 

şi terenuri situate pe teritoriul României, proprietăţi ale statului român, semnificative 
pentru cultura şi civilizaţia naţională şi universală". Conform Legii nr. 422/2001 pentru 
protejarea monumentelor istorice se stabilesc următoarele categorii de monumente 
istorice, bunuri imobile situate subteran, suprateran sau subacvatic:  
- monument  
- ansamblu  
- sit.  

 
Conform aceleaşi legi ele se definesc după cum urmează: 
Monument: construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac 
parte integrantă din acesta, precum şi lucrările artistice comemorative, funerare, de 
for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii 
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cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, 
artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic. 

Ansamblu: grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul 
aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-
istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic. 

Sit: teren delimitat topografic, cuprinzând acele creaţii umane în cadrul natural 
care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau peisajului 
cultural. 

Conform Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, 
adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, "Peisajul desemnează o parte de teritoriu 
percepută ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi 
interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani". 

"Protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor 
semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa 
patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţie umană" 

 
Zone de protecţie ale monumentelor istorice. Definire 
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie prin care se 

asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau 
natural 

Zona de protecţie, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate 
în jurul monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia. În zona de protecţie 
se instituie servituţile de utilitate publică şi reglementările de construire pentru: 
- păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau 

diminuarea factorilor poluanţi de orice natură; 
- păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin 

aprobarea şi supravegherea construirii; 
- păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic 

 
Zone protejate. Zone construite protejate. Definire 
Zone construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de 

patrimoniu cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice 
de conservare a valorilor de patrimoniu. 
 Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din 
specificul şi din încadrarea juridică a acestora: 
- determinate de un monument istoric şi zona de protecţie aferentă; 
- determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric şi zona de protecţie aferentă; 
- determinate de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-

o suprafaţă protejată (centre şi zone istorice urbane sau rurale, căi de 
comunicaţie, alte amenajări valoroase). 
Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor 

şi comunelor în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi 
(istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Aceste zone se definesc şi se 
delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. şi prin  
planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora. Ele se 
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instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale şi se protejează prin acţiunea acestora şi a 
celorlalţi protectori legali.  

Zonele construite protejate instituite în jurul unor monumente istorice acoperă 
toate categoriile de monumente, ansambluri şi situri arheologice, istorice, 
arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de poziţia lor în teritoriile oraşelor şi 
comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane sau subacvatice) 

După natura interesului public, aceste zone protejate constituite pot fi: 
- de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa 

valorică A ("monumente istorice de valoare naţională şi universală"); 
- de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa 

valorică B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural 
local") 
Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale, 

având la bază documentaţii de urbanism. 
Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se 

compun din totalitatea bunurilor imobile care necesită protecţie. În funcţie de natura 
obiectului protecţiei pot fi: 
- centre istorice 
- zone istorice 

Zonele protejate instituite pentru protejarea patrimoniului urban sau rural nu 
conţin în mod obligatoriu imobile clasate ca monumente istorice. 

Aceste tipuri de zone protejate se stabilesc prin hotărâri ale Consiliilor judeţene 
sau locale, având la bază documentaţii de amenajarea teritoriului (PATJ) sau de 
urbanism (PUG!+RLU) şi se instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale, pe baza 
documentaţiilor de urbanism (PUZCP+RLU). 
 

Delimitarea zonelor construite protejate 
În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, 

aceasta cuprinde monumentul, ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de 
protecţie aferentă. 

Stabilirea suprafeţelor acestor tipuri de zone are în vedere, în ordine: 
- stabilirea bunurilor de patrimoniu; 
- delimitarea zonelor de protecţie ale bunurilor clasate; 
- delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a tuturor 

zonelor de protecţie ale bunurilor de patrimoniu clasate. 
În cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului 

construit, acestea reprezintă  suma valorilor grupate care necesită protecţie. 
Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele şi 

se recunoaşte în documentaţia scrisă şi desenată, fie prin menţionarea numerelor 
poştale sau cadastrale, fie prin menţionarea numelor proprietarilor, fie după alte 
elemente reperabile pe teren (ex. Maluri de ape, linii electrice etc.) 
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Tabel centralizator – monumente istorice Zalău 
Categorii de 
monumente 
istorice: 

Categorii după 
natura 
obiectivului: 

Nr. monumentelor istorice: 
pe grupe valorice  

TOTAL 

A B 
valoare naţională 
şi universală 

reprezentative pt. 
patrimoniul 

cultural local 
Monument - m Arheologie – I 1 23 24 

Arhitectură – II 0 27 27 
Monumente de 
for public – III 

0 2 2 

Ansamblu - a Arhitectură – II 0 10 10 
Sit - s Arheologie – I 0 5 5 
TOTAL 1 67 68 

Conform listei monumentelor istorice 2004, modificată şi completată în 2005, editată de 
Ministerul Culturii şi Cultelor – Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 

 
• Delimitarea zonelor protejate 

 
- Zona protejată care include monumentele de arhitectură şi de for public, 

ansamblurile de arhitectură şi ansamblurile urbane împreună cu zona de 
protecţie aferentă acestora din “Centrul vechi” înscrise în LMI: Ansamblul 
urban “str. 22 Decembrie 1989”, Ansamblul urban “str. Corneliu Coposu”, 
Ansamblul urban “Piaţa Iuliu Maniu”, Ansamblul urban “str. Andrei Şaguna”, 
Ansamblul Bisericii ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului”, Ansamblul bisericii 
romano – catolice, Ansamblul bisericii reformate, Ansamblul Colegiului reformat 
şi monumentele de arhitectură şi de for public din aceste ansambluri, cât şi cele 
situate în afara ansamblurilor descrise anterior. 
Zona este delimitată astfel: la N de la intersecţia str. Cloşca cu str. Crişan, 
coborând pe limitele posterioare - estice de proprietate ale str. Crişan până pe 
limita nordică a Cazărmii Dragalina şi Casei de cultură, incluzând şi blocul situat 
la N, traversând b-dul M. Viteazu, pe limita vestică, sudică şi estică a Parcului 
Central până la intersecţia str. A. Şaguna cu str. Gh. Lazăr, pe limita 
posterioară-estică a proprietăţilor din str. A. Şaguna, trecând de intersecţia cu 
str. Kosuth, continuând pe limita posterioară-estică a proprietăţilor din str. A. 
Şaguna (pe prima alee paralelă cu str. A. Şaguna), în linie cu parcela aferentă 
bisericii ortodoxe “Sfânta Treime”, coborând pe limita posterioară-nordică a 
proprietăţilor din str. C. Coposu până la nr. 76, continuând pe str. Pomilor şi de-
a lungul Văii Meseşului până la intersecţia cu str. Olarilor, continuând pe limita 
posterioară-sudică a blocurilor ce aparţin de str. C. Coposu, incluzând blocul cu 
8 etaje, pe o alee cu garaje până la str. Gh. Doja, traversând-o, pe limite de 
proprietate posterioare până la Valea Zalăului, continuând pe firul apei până la 
intersecţia str. D. Gherea cu str. 22 Decembrie 1989 (inclusiv nr. 71), urcând pe 
partea vestică a limitelor posterioare de proprietate din str. 22 Decembrie şi pe 
latura estică a str. Decebal, incluzând frontul sudic al str. Parcului până la Valea 
Zalăului, continuând pe limita vestică a pieţei agroalimentare şi apoi pe str. 
Unirii, urcâd pe limita posterioară-sudică a proprietăţilor din str. N. Titulescu şi 
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apoi pe limita posterioară-vestică a proprietăţilor din str. N. Titulescu până la 
intersecţia str. Cloşca cu str. Crişan. 
 

- Zona protejată care include monumentele şi ansamblul de arhitectură 
împreună cu zona de protecţie aferentă acestora din “Ansamblul 
Spitalului vechi”. Zona este delimitată astfel: la V str. T. Vladimirescu - 
începând de la accesul în Inspectoratul de Poliţie până la intersecţia cu str. 
Porolissum, la N str. Porolissum până la prima alee, la E şi SE aleea 
menţionată anterior şi continuând pe limita posterioară a bisericii, incluzând 
parcelele aflate pe o alee în continuarea str. A. Şaguna până în dreptul 
Inspectoratului de Poliţie, iar la SV pe limita de proprietate a Inspectoratului de 
Poliţie până în dreptul accesului din str. T. Vladimirescu. 
 

- Zona protejată care include monumentele arheologice şi siturile 
arheologice, împreună cu zona de protecţie aferentă acestora9.  
 
Amplasat aproximativ în centrul judeţului Sălaj, Zalăul s-a dezvoltat ca aşezare 

umană la poalele vestice ale masivului Meseş, în apropierea trecătorii „Poarta 
Meseşenă”, loc natural de trecere între zona Tisei Superioare şi Transilvania. Până 
târziu, la finele perioadei moderne, când apar reţelele actuale de drumuri, legătura 
între culoarul Someşului – dinspre Transilvania şi valea Crasnei (zona – Silvania spre 
Câmpia de Vest), ce traversa trecătoarea din apropierea anticului Porolissum, 
continua pe înşeuarea joasă dintre Zalău-Hereclean-Recea, până în Depresiunea 
Şimleului (Silvania). Zalăul se dezvoltă la capătul sud, sud-vestic lateral de acest 
culoar de trecere, la izvoarele Văii Zalăului, într-o mică depresiune apărată spre vest 
şi nord de dealuri, iar la est şi sud-est de Munţii Meseşului. Acest caracter de zonă 
de trecere este evident şi prin prisma marelui număr de descoperiri arheologice, 
descoperite întâmplător sau în urma unor cercetări încă de la sfârşitul sec. al XIX – 
lea. Teritoriului administrativ al Zalăului îi aparţine şi o parte din zona înaltă a 
Meseşului, unde romanii au amenajat un grandios sistem defensiv (limes –ul 
Imperiului Roman), încă aici insuficient cunoscut şi cercetat. 

Majoritatea siturilor arheologice cunoscute din zona Zalăului au fost identificate 
cu ocazia cercetărilor care au vizat cartarea şi descrierea elementelor constitutive ale 
frontierei romane de pe Culmea Meseşului, precum şi cu ocazia cercetărilor cu 
caracter preventiv din actuala zonă industrială a oraşului, cercetări începute la scurt 
timp după noua reorganizare administrativ-teritorială iniţiată de autorităţile României 
după anul 1968. Cercetări preventive au fost efectuate şi în zona centrală a oraşului, 
pe fosta str. Republicii (actualmente C. Coposu), iar săpături sistematice au fost 
efectuate în zona Valea Miţii şi la limita teritoriului administrativ al localităţii, spre 
comuna Hereclean.  

 
1. La limita vestică a zonei administrative a oraşului, la capătul B-dului M. Viteazu, 
pe partea dreaptă a şoselei Zalău – Satu Mare, în dreptul caselor cu nr. 104-106 
(fostele case ale angajaţilor fostului IAS Zalău-Ferma nr. 2) a fost cercetat prin 
săpături sistematice un sit arheologic (pct. 1 pe hartă) cu urme de locuire din 
perioada eneolitică, perioada târzie a epocii bronzului, Laténe C, din sec. II-IV d. 
                                                           
9  Conform delimitărilor efectuate de Dr. Alexandru V. Matei, Dr. Ioan Bejinariu, Dr. Dan Băcueţ 

Crişan, Dr. Sanda Băcueţ Crişan 
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Hrs., respectiv VII-VIII şi XI-XII. În Lista Monumentelor Istorice (LMI) apare situl la 
adresa Mihai Viteazu nr. 104-106 cu codul SJ-I-s-B-04845, la care s-au propus şi 
următoarele monumente SJ-I-m-B-04845.01-03. Situl mai apare menţionat în 
literatura de specialitate drept „Panic – La Blocuri”, cod LMI Sj-I-s-B-04931 (sat 
Panic, comuna Hereclean). 

Situl cu o suprafaţă de cca 240 x 110 m se află amplasat pe o mică terasă puţin 
mai înaltă din lunca direct inundabilă a văii Zalăului, în dreapta şoselei.  

Zona de protecţie, este delimitată după cum urmează: la sud de şoseaua Zalău-
Satu Mare, la nord de aliniamentul căii ferate Zalău-Carei, la est de un afluent al Văii 
Zalăului ce izvorăşte din pădurea aflată în stânga şoselei (zona vechii pepiniere 
silvice amenajată aici încă din anii 1960), iar la vest de Pârâul Panicului. În ciuda 
nivelărilor şi lucrărilor agricole care au schimbat morfologia terenului, se observă că 
zona este puţin mai ridicată faţă de terenul din jur, fiind ferită astfel de inundaţiile 
provocate de Valea Zalăului şi afluentul acesteia, Pârâul Panicului ce curge pe la 
vest. (Ref. bibliografice: Al. V. Matei – I. Stanciu, 2000, 86-102; S. Băcueţ-Crişan – 
D. Băcueţ-Crişan 2003, 18-19, 29). 
 
2. Cu ocazia amenajării zonei industriale a oraşului, în locul numit „Tăneiul lui 
Winkler / Winkler tánya”, cod LMI Sj-I-s-B-04841 şi Sj-I-m-B-04841.01 - 05, mai 
precis pe capătul sud vestic al actualului amplasament al laminorului de ţevi 
SILCOTUB şi respectiv a CET-ului Zalău (Uzina termo-electică), au fost efectuate în 
anii 1977-1978 cercetări arheologice de salvare. Vestigiile descoperite atestă 
locuirea acestei zone aflate pe malul drept al văii Miţii începând cu perioada 
eneolitică şi continuând cu perioada târzie a epocii bronzului, perioada Laténe şi sec. 
II-IV d. Hrs., respectiv perioada migraţiilor.  
 Pe baza indiciilor din teren, situl arheologic se întindea pe o suprafaţă de cca 
415 x 215 m, suprafaţă ce se afla amplasată în mijlocul zonei descrise mai jos, zonă 
ce iniţial era formată de pantele domoale pe care s-a locuit, pante ce aparţineau unui 
bot de deal ale cărei terasări coborau spre cursul Văii Miţei. Acest bot de deal a fost 
nivelat şi pe acea suprafaţă s-a construit parţial CET-ul şi un drum de acces în zona 
industrială a Zalăului.  
 Zona de protecţie este delimitată: la vest de cursul Văii Miţii (zonă distrusă de 
construcţiile industriale menţionate mai sus – rămânând ca limită gardul sud-estic al 
Uzinei CET-Zalău), iar spre est pe terenul ce urcă cca 100 m în pantă lină până în 
spatele ultimei case (de pe terasă sau primei case dinspre gardul CET) amplasată pe 
buza terasei, spre est în spatele CET-Zalău, zonă unde se formează un platou, spre 
est cu o înclinaţie ce se dezvoltă şi spre sud. Către nord, situl şi zona sa de protecţie, 
sunt delimitate de un canal cu taluzul betonat, iar spre sud de către o mică vâlcea, 
afluent al Văii Miţii, ce coboară dinspre Pădurea Rotundă şi se varsă în Valea Miţii 
prin spatele CET-Zalău, în imediata apropiere a limitei sudice a împrejmuirii uzinei 
CET-Zalău (pct. 2 pe hartă, Ref. bibliografice: É. Lakó 1980, 31-32; Al. V. Matei – 
I. Stanciu 2000, 104-106; S. Băcueţ-Crişan – D. Băcueţ-Crişan 2003, 16-18, 30). 
 
3. În punctul „Pepinieră / Pepenărie” situat la vest de fosta „Avicola-Ferma Pui 
nr. 5“ Zalău, B-dul Mihai Viteazu, la marginea pădurii, a fost descoperită cu ocazia 
săpării unui şanţ de canalizare o aşezare din neolitic. Aşezarea nu a fost cercetată. 
Ceramica descoperită se află în patrimoniul muzeului din Zalău.  



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 171

 Pe teren, situl arheologic se află amplasat pe o suprafaţă de cca 560 x 180 m, 
ce se întinde pe terasa puţin mai înaltă de la liziera pădurii.  
 Limitele zonei de protecţie sunt: spre vest clădirea unităţii de jandarmi din 
comuna Hereclean, spre nord, nord vest canalul care se varsă în valea Zalăului şi 
şoseaua Zalău – Hereclean – Şimleu (DN 1F), spre sud, în interiorul pădurii la 200 m 
de şosea, la sud-vest limita de protecţie din pădurea actuală se lărgeşte până la 
marginea-buza pantei abrupte a vechii exploatări de nisip (marnă) - zona Uroikert, iar 
spre est terasa coboară până în dreptul drumului de acces dinspre DN 1F, spre 
capătul grajdurilor fostei „Avicola” şi pepinieră (pct. 3 pe hartă, Ref. bibl: É. Lakó, 
1981, 61, nr. 58). 
 Atât situl arheologic, cât şi zona sa de protecţie sunt amplasate parţial pe 
teritoriul administrativ al municipiului Zalău şi al comunei Hereclean. 

 
4. În zona fostului cătun Valea Miţii, în zona şcolii vechi, cu ocazia cercetărilor 
arheologice de salvare efectuate în zona CET-ului, pe malul stâng al pârâului „Valea 
Miţii”, au fost descoperite fragmente ceramice din neolitic. Cu ocazia perieghezelor 
efectuate pentru şoseaua de centură a Zalăului, în această zonă, se constată apariţia 
materialului ceramic la suprafaţă, zona apărând puternic erodată.  
 Situl arheologic este amplasat pe o terasă mai înaltă, relativ dreaptă, a Văii 
Miţei. În anul 2008, în acest punct, au fost efectuate cercetări arheologice preventive 
pentru Şoseua Ocolitoare a municipiului Zalău, fiind identificat cu această ocazie un 
nou sit, de acestă dată aparţinând evului mediu timpuriu sec. X-XI. În aceste condiţii 
se constată că situl medieval se întinde pe panta înaltă a terasei, în zona Şoselei de 
centură, iar zona cu descoperiri neolitice se circumscrie zonei din jurul actualelor 
fântâni.   
 Zona de protecţie este delimitată la sud, sud-vest de localul şcolii vechi, iar 
limita nordică, pe baza răspândirii materialului arheologic se plasează la nord de 
şcoală. La est zona sa de protecţie este delimitată de pârâul „Valea Miţii”, iar la vest 
de baza pantei abrupte a dealului, care începe la cca. 100 m de liziera pădurii (pct. 4 
pe hartă, Ref. bibl.: S. Băcueţ-Crişan – D. Băcueţ-Crişan 2003, 13-14, nr. 8, Băcueţ 
Crişan D et alli, 2009, p. 9-13.). 

 
5. În zona numită „Dealul Lupului / Fárkás-domb”, în fapt Zalău str. Lupului nr 
1-5, cu ocazia unor săpături de salvare efectuate în anul 1983 (pe atunci aici era 
doar păşune, strada Lupului s-a deschis mai târziu), au fost descoperite câteva 
complexe (gropi şi locuinţe) din neoliticul târziu. La distanţă de 20 de ani, în 2003 cu 
ocazia amenajării terenului pentru noua locaţie a firmei de anvelope „Cord Michelin”, 
au fost descoperite urmele unei aşezări fortificate din neoliticul târziu, mai multe 
complexe din epoca bronzului şi prima epocă a fierului, perioada Laténe, precum şi 
urmele a două castre romane de marş, morminte de incineraţie şi locuinţe germanice 
din sec. II d.Hrs., precum şi complexe medievale timpurii datate în sec. VI, respectiv 
VIII-IX d.Hrs. Ulterior în vara anului 2005, pe platoul Dealului Lupului la cca. 100 - 
150 m sud, sud-vest de limita sudică a gardului fabricii “Cord Michelin“, cu ocazia 
realizării unui racord pentru o conductă de gaz, au fost descoperite o serie de 
morminte de incineraţie din mai multe epoci. Doar din această sumară repertorizare a 
vestigiilor, prin descrierea lor, rezultă o complexitate evidentă a situaţiei arheologice 
din acest sit. Întreg platoul Dealului Lupului cu pantele sale, atât spre Valea Miţii, cât 
şi spre şoseaua Zalău – Şimleu Silvaniei şi spre vest până la poalele botului de deal, 
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pe care este amplasată Fabrica “Cord Michelin“, se întind mai multe aşezări 
aparţinând perioadelor istorice prezentate mai sus.  
 Datorită cercetărilor arheologice preventive, limitele acestui sit pot fi precizate 
foarte exact pe latura de est-nord-est, unde curge pârâul „Valea Miţii”, aceste limite 
fiind de fapt aici şi ale zonei de protecţie, adică limita din spate spre vest a 
depozitelor vechii firme ce comercializa Seminţe de Legume - depozite construite pe 
terasa joasă amenajată (şi lărgită artificial) a Văii Miţii. Spre nord-nord-vest zona de 
protecţie se instituie pe limita proprietăţii fabricii de „Cord Michelin”, de unde panta 
începe să coboare, respectiv limita spre nord, nord-est a “Staţiei de Transformare” - 
amenajată pe această latură pentru a asigura energia electrică necesară funcţionării 
întregii fabrici. Spre sud delimitarea sitului, propus pe baza cercetărilor arheologice 
din 2005, constă într-un aliniament liniar imaginar care începe din dreptul ultimului 
bazin de carburant al “Bazei de Depozitare Petrom” (fost “Peco” de pe str. Lupului), 
spre pădure, pe limita unui drum de câmp - amenajat între două proprietăţi de pe 
partea vestică a str. Lupului nr.  5 – 7, ce coboară perpendicular spre stradă. Această 
linie dreaptă depăşeşte limita de vest a proprietăţilor aflate în panta dealului spre 
vale şi continuă pe platoul dealului pe păşune (pe direcţia pădurii), până la o mică 
vâlcea din dreptul “Staţiei de gaz” amenajată cu ieşire spre şoseaua DN 1F. Spre 
vest, limita este reprezentată de această ultimă vale, respectiv de limita estică a 
Staţiei de Gaz, de pe partea stângă a şoselei Zalău-Satu Mare. Din colţul nord, nord-
vestic al limitei împrejmuirii fabricii “Cord Michelin”, zona de protecţie se instituie din 
prelungirea în linie dreaptă a limitei împrejmuirii de pe latura vestică a fabricii spre 
şoseaua DN 1F, doar până la baza pantei botului de deal, care spre vest are aceeaşi 
limită a zonei de protecţie, adică aliniamentul estic al drumului de acces spre “Staţia 
de Gaz“ şi împrejmuirea de pe latura estică a respectivei staţii (pct. 5 pe hartă, Ref. 
bibl.: Matei et alii 2004, 375-378). Locul sitului şi a zonei sale de protecţie, descrisă 
mai sus, sunt bine marcate pe P.U.Z. Zalău “Parc Industrial - Dealul Lupului”. 

 
6. În zona centrală a oraşului, pe str. C. Coposu nr. 21-23 (fosta str. Republicii), 
cod Sj-I-s-B-04844 şi Sj-I-m-B-04844.01 – 02, în anii 1987-1988, cu ocazia unor 
lucrări edilitare au fost efectuate lucrări de supraveghere arheologică şi săpături de 
salvare în zona edificiilor cu nr. 21 - 23. La mare adâncime (-1,10 şi -1,30 m), datorită 
depunerilor eroziunii pantei dealului (str. Kossuth), a fost surprins un nivel de epocă 
romană, corespunzător unei aşezări aflată în barbaricum, în imediata apropiere a 
frontierei romane de pe Meseş. Tot în această zonă, după al doilea război mondial a 
fost descoperit întâmplător un denar roman. Periegheze efectuate în repetate 
rânduri, în grădinile care există în această zonă, nu au dat rezultate concludente, în 
sensul descoperirii unor indicii ale întinderii sitului arheologic. Se pare că locuirea din 
perioada romană era concentrată pe zona de confluenţă a pârâului ce curgea în 
zona actualei str. Coposu cu pârâul Olarilor.  
 Situl arheologic are dimensiunile de cca. 75 m x 55 m. 
 Limitele zonei de protecţie sunt date de laturile străzii C. Coposu, str. L. 
Rebreanu, str. A. Endre şi str. Nouă (pct. 6 pe hartă, Ref. bibl.: Al. V. Matei – I. 
Stanciu 2000, 106, nr. 294; Tamba 2004, 310-311). 
 
7.  Municipiul Zalău (cod LMI Sj-I-s-B-04843)  
 Pe culmea Meseşeului, dar şi spre baza masivului muntos, îndeosebi pe firul 
unor căi naturale de acces, romanii au edificat un complex sistem defensiv constituit 
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din mici fortificaţii de pământ şi zid de tip “burgus” şi turnuri de apărare şi 
semnalizare, precum şi valuri cu şanţuri, “clausurae”, sau ziduri în locurile de acces 
mai uşor peste munte. Acestă linie de fortificaţii are în spatele muntelui Meseş spre 
est, spre Transilvania, la câţiva km est de poalele muntelui, o linie de castre romane 
ce constituiau sediile trupelor romane cu rol principal în apărarea acestei linii 
defensive cunoscute în literatura de specialitate ca „limes porolissensis”. O parte din 
sectorul de pe muntele Meseş al limes-ului Daciei romane cunoscut sub denumirea 
„limes porolissensis”, aparţine teritoriului administrativ  al actualului municipiu Zalău 
(cod LMI Sj-I-s-B-04843).  
 Pe vârful „Păstaie”, de pe culmea muntelui Meseş, aflat la est de oraş, la cca. 
1000 m în dreapta şoselei Zalău-Cluj, pe vârful marcat cu punct geodezic, lângă 
drumul de căruţe, se află un turn roman (LMI Sj-I-m-B-04843.01) care a fost în 
întregime distrus de către căutătorii de comori la sf sec. al XIX-lea şi în urma 
exploatării pietrei, a rămas pe teren o groapă de cca 25 - 30 m diametru şi cu peste 7 
m adâncime. Propunem scoaterea din LMI a acestui turn. În anul 2000, la est, în 
apropierea acestei gropi (adică a locului unde fusese turnul roman) a fost construit un 
turn pentru telecomunicaţii speciale, prilej cu care au fost recuperate unele materiale 
arheologice (ceramică, tegule, piese de metal) împrăştiate pe suprafaţa terenului de 
către căutătorii de comori. Nu se instituie regim de sit sau zonă de protecţie. 
  
 Zalău, Meseş, „Vârful Păstaie” – „Părăul Pietrii”, val şi şanţ roman, cod LMI 
Sj-I-m-B-04843.01, pe creasta muntelui Meseş. Din acest punct, adică din buza 
vestică, sud vestică a gropii fostului turn de pe vârful „Păstaie”, pe panta muntelui ce 
coboară spre sud, sud-vest spre o zonă mai joasă aflată la izvoarele “Pârâului 
Soponoasa” sau „Pârâul Pietrii” (după N. Gudea), pe direcţia urmând culmea 
muntelui, se observă, relativ foarte bine păstrat, un val de pământ aplatizat de cca. 6 
m lăţime şi un şanţ de cca 6 – 8 m lăţime, şanţ vizibil spre vest, sud vest spre 
barbaricum. Valul şi şanţul cu o lungime totală de cca 1,7 km, barau accesul pe 
această înşeuare (pct. 7 pe hartă, Ref. bibl.: N. Gudea 1997, 64-65). 
 Acest traseu, de cca 1,7 km lungime şi cca 45-60 m lăţime, reprezintă suprafaţa 
sitului arheologic. 
 Zona de protecţie se instituie de pe buza sud, sud vestică a pantei “gropii“, ce 
corespunde fostului turn distrus (prezentat mai sus), pe toată lungimea valului şi 
şanţului (cca. 1,7 km), până la punctul cel mai de jos al înşeuării, respectiv firul 
izvorului “Pârâului Soponoasa sau Pârâul Pietrii”, unde valul şi şanţul se termină. 
Acestea fiind limitele nord-estice (vârful „Păstaie”) şi sud-vestice (malul drept, nordic 
al “Pârâului Soponoasa sau Pârâului Pietrii”) ale zonei de protecţie. Spre vest spre 
barbaricum şi spre est spre provincia Dacia, limita zonei de protecţie o constituie o 
fâşie de teren cu lăţimea de 70 m spre vest (spre barbaricum) şi 60 m spre est (spre 
provincia Dacia, actual Transilvania), fâşii măsurate de la situl arheologic pe toată 
lungimea valului şi şanţului (cca. 1,7 Km lungime). 
  
8.  Traseul liniar al acestui val şi şanţ „Vârful Păstaie-Părăul Pietrii”, la cca. 950 m 
sud de vârful Păstaie, face o cotitură spre sud-vest, schimbându-şi astfel cu câteva 
grade direcţia. Exact în acel punct, pct. 8 pe hartă, în spatele valului, la cca 25 - 30 
m de val, spre est, spre provincia Dacia, apare o ridicătură mare de pământ izolată. 
Punctul din Meseş, unde apare acestă movilă, se numeşte „Sub Păstaie” sau 
„Şuvar”. Movila are formă de mamelon relativ foarte mare cu înălţimea de cca. 3 - 5 
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m şi diametrul la bază de cca 25 - 30 m, mamelon al cărui diametru se micşorează 
spre vârf. Această ridicătură are mijlocul puţin adâncit, apărând ca ruina unui turn 
nedistrus, neatins de către căutătorii de comori.  
 Suprafaţa circulară cu raza de 20 m reprezintă suprafaţa sitului arheologic, 
adică ruina unui fost turn roman.  

Se instituie o zonă de protecţie, de formă circulară, cu lăţimea de 100 m, care 
înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic (Ref. bibl.: N. Gudea 1997, 63-64).  

Parţial situl şi zona sa de protecţie spre est, sud est aparţine spaţiului 
administrativ al comunei Treznea.  

Înainte de construirea actualei şosele Agrij-Treznea-Zalău, pe această 
înşeuare, pe zona de la capătul valului spre “Pârâul Soponoasa sau Pârâul Pietrii”, 
se făcea trecerea Meseşului dinspre satele Treznea, Agrij, Buciumi spre Zalău, atât 
cu carele cât şi pedestru. Merită menţionat, că în prezent (anul 2008) prin această 
înşeuare, cea mai joasă trecere de vârf din muntele Meseş, este proiectată să treacă 
Autostrada Transilvania. Fiind un punct foarte accesibil de trecere a Meseşului, sigur 
acest loc a fost folosit şi în epocile postromane. Merită semnalat acum, că la poalele 
imediate ale Meseşului, pe malul “Pârâului Soponoasa sau Pârâul Pietrii” apare 
amenajată o fortificaţie medievală timpurie sec XII –XIII, punctul “Pallvar”, fortificaţie 
care în altă epocă şi în alt mod apăra acelaşi loc uşor de trecere a muntelui Meseş (a 
se vedea punctul nr. 27 descris mai jos, pentru acest sit medieval timpuriu). 
 
9.  Zalău. „Măgura Stânii”, turn distrus. Linia de fortificaţii romane de pe culmea 
Meseşului continuă cu obiectivele cercetate pe „Măgura Stânii”. Unul dintre turnurile 
romane sau poate o mică fortificaţie romană de tip burgus din acest punct, dacă nu 
vreo fortificaţie La Tene, se pare că au fost distruse cu ocazia construirii releului 
Radio-TV. Ţigle şi cărămizi romane descoperite cu ocazia construirii releului au ajuns 
(1968-1970) la Muzeul din Zalău.  
 Zalău. „Măgura Stânii 2”, cod LMI Sj-I-m-B-04843.02. În ultimii ani (2003-
2007), în această zonă, pe acest vârf, prin defrişarea pădurii de pe terasa puţin mai 
joasă spre est, nord-est de releul TV, au fost construite câteva antene pentru 
telefonia mobilă. Pe această suprafaţă, în vara anului 2002 a fost secţionat un alt 
turn roman aflat la cca. 300 m nord-nord-est de releul TV şi la 2 m de gardul unei 
antene de telefonie mobilă (pct. 9 pe hartă, Ref. bibl.: N. Gudea 1997, 66-67; I. 
Bejinariu – D. Băcueţ-Crişan – D. Sana 2003, 345-346). Cu această ocazie au fost 
efectuate sondaje şi în zona din vecinătatea acestui turn roman, dar în suprafaţa 
construită a antenei nu au apărut urme arheologice. Se pare totuşi, că în zona 
„Măgurii Stânii” a existat prezenţă umană mai veche decât perioada sec. II-III d. Hrs. 
(turnul roman), dovadă ceramica din prima epocă a fierului, respectiv perioada 
Laténe, descoperită cu ocazia săpăturilor din 2002 în zona turnului roman.  
 Se instituie situl arheologic pentru turnul roman şi şanţul care-l înconjoară, 
cercetat parţial în anul 2002, într-o suprafaţă cu raza de cca. 6 m.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
10.  Zalău, „Sub Măgura Stânii”. Pe culmea Meseşului care coboară spre nord de 
pe „Măgura Stânii”, la circa 350 m nord, nord-est de împrejmuirea ultimei antene de 
telefonie mobilă şi la cca. 100 m sud de locul unde culmea se îngustează şi începe 
să urce spre sud, în pădure, imediat la stânga (la vest) de drumul forestier ce 
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coboară de pe culme (de la releele de pe „Măgura Stânii”), chiar lângă drum (drumul 
taie parţial şanţul turnului din zonă spre est) se află ruinele unui alt turn roman (pct. 
10 pe hartă, Ref. bibl.: N. Gudea 1997, 67-68). Turnul apare amplasat pe creastă în 
prelungirea firului de apă (a pârâului Măgurii) care coboară spre Zalău, având o 
foarte bună vizibilitate în lungul acestui pârâu până la poalele muntelui Meseş. Pe 
traseul pârâului, care în timp a erodat masiv muntele, este format un acces relativ 
uşor de urcare şi trecere peste muntele Meseş, această creastă (înşeuare) fiind 
situată cu mult mai jos decât cota „Măgurii Stânii”. În lungul acestui pârâu se asigură 
vizibilitatea de la linia de turnuri identificate recent la poalele Meseşului cu turnurile 
amplasate pe creasta muntelui din punctele „Măgura Stânii”, „Sub Măgura Stânii” şi 
„Huda Oroieşilor”. 
 Se instituie zona acestui turn ca sit arheologic, într-o suprafaţă circulară cu raza 
de cca 25 m (turnul şi şanţul său). Turnul propriu-zis are dimensiunile de 6 x 6 m, iar 
şanţul circular care-l înconjoară este situat imediat lângă drumul forestier, în partea 
din spre Zalău.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
11.  La cca. 500 m spre nord de ultimul turn menţionat, în pădure, la 10 m pe partea 
dreaptă (estică) a drumului forestier spre satul Stâna, drum paralel cu culmea, la 
obârşia unei văi (pârâu) ce coboară spre Zalău, apar ruinele unui alt turn, cunoscut 
prin toponimul „La Oroieşi – Huda Oroieşilor”, cod LMI Sj-I-m-B-04843.03. Acest 
turn ce are dimensiunile de 6 x 6 m şi un şanţ circular care-l înconjoară, apare dispus 
strategic ca şi turnul descris mai sus (de la pct. 10 pe hartă), acesta fiind amplasat pe 
creastă, în prelungirea de fapt a celui de-al doilea fir de apă (obârşii), care împreună 
formează izvoarele aceluiaşi pârâu care coboară spre Zalău. La obârşia primul fir de 
apă se afla amplasat turnul din punctul “Sub Măgura Stânii” (pct. 10 pe hartă). Turnul 
are o foarte bună vizibilitate în lungul acestui pârâu până la poalele muntelui Meseş. 
Se pare că turnul a fost parţial distrus datorită exploatării pietrei, dovadă 
numeroasele gropi existente în acest loc (pct. 11 pe hartă, Ref. bibl.: Gudea 1997, 
68). Exploatarea pietrei a afectat doar latura de est, sud-est a ruinelor turnului şi a 
eventualului său şanţ circular de apărare.  
 Se instituie situl arheologic (turn) într-o suprafaţă cu raza de 25 m, având 
centrul acestei suprafeţe, centrul turnului uşor adâncit şi care se observă pe teren în 
dreapta (spre est) drumului forestier. Ruinele turnului apar ca un mamelon circular 
artificial mai ridicat şi cu mijlocul mai adâncit, mult afectat de săpăturile căutătorilor 
de comori. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
12. Zalau, Meseş „Sub Druia”, cod LMI Sj-I-m-B-04843.07. Un alt turn roman aflat 
pe teritoriul administrativ al Zalăului este cel amplasat „Sub vârful Druia”, pe un vârf 
secundar aflat spre sud, la cca. 500 m de vârful principal Druia, spre Măgura Stânii. 
Distanţa între acest turn şi cel de „La Oroieşi” este de cca. 850 m. Ruinele turnului se 
află la aproximativ 700 m sud de cărarea ce duce de la Zalău la Stâna, respectiv la 
15 m vest de drumul de căruţe şi la 25 m spre est de culmea Meseşului. Turnul are 
un plan rectangular, cu dimensiunile de 8 x 8 m şi un şanţ circular care-l înconjoară, 
iar pe una dintre laturile ruinate (vestică) este amplasată o bornă geodezică (pct. 12 
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pe hartă, Ref. bibl. Gudea 1997, 68-69, turn nr. 47). Pe teren ruina turnului se 
păstrează relativ bine, observându-se faţa zidurilor interioare dezvelite în urma unor 
săpături arheologice efectuate în anul 1970.  
 Se instituie situl arheologic, într-o suprafaţă cu raza de 50 m, având centrul 
acestei suprafeţe în centrul adâncit al turnului. Ruinele considerabile ale acestui turn, 
împreună şi cu urmele cercetării arheologice se observă uşor pe teren, în pădure în 
stânga (spre vest, nord-vest) drumului forestier, care are traseul în lungul crestei 
muntelui. Ruina turnului apare ca un mamelon circular artificial cu marginile mai 
ridicate având diametrul de cca 100 m şi cu mijlocul mult mai adâncit, rezultat în 
urma săpăturilor arheologice realizate în anii 1970. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
13.  Între vârful muntelui Meseş, cunoscut sub numele de „Druia” (unde nu a fost 
identificat nici un turn roman) şi punctul „Poiană”, situat la nord, nord est de vârful 
„Druia”, la 350 m de acesta, pe creasta muntelui ce coboară spre nord spre Moigrad, 
pe un vârf izolat, bine reliefat şi conturat, la vest, în stânga drumului forestier ce 
coboară pe creastă, punctul „Între Druia şi Poiană” 10, a fost identificat un alt turn 
roman de dimensiuni mari (pct. 13 pe hartă, Ref. bibl.: N. Gudea 1997, 70, turn nr. 
49). Şi acest turn roman apare amplasat, pe creastă, pe locul care apare direct în 
linie dreaptă în prelungirea unui fir de apă („Valea Cabii”) ce îşi are obârşia pe 
versantul vestic al muntelui. Prin această amplasare turnul are o excelentă vizibilitate 
în lungul acestui pârâu („Valea Cabii”) până la poalele muntelui, cu vizibilitate la 
turnul situat mai jos în punctul „Sub Pădurea Poştii”, pe linia turnurilor amplasate la 
poalele Muntelui Meseş. Pe teren în pădure, pe creasta muntelui care coboară spre 
nord spre Moigrad, ruina turnului apare ca un mamelon circular natural distinct şi cu 
cota de altitudine mai ridicată, având diametrul de cca 150 m la bază şi cu mijlocul 
mult mai adâncit, rezultat în urma săpăturilor şi distrugerilor realizate de către 
căutătorii de comori. Aceste ruine apar ca cele mai impozante şi mari ruine de turnuri 
romane de pe Meseş. Turnul este amplasat pe creasta muntelui Meseş, la cca 250 m 
vest de zona captărilor romane (bazinelor de captare a apei), care asigurau la 
începutul sec. III d.Hrs. apa necesară celor peste 12.000 de locuitori din centrul 
militar şi civil Porolissum. Acest turn deţinea rolul de apărare a zonei bazinelor de 
captare şi de distribuire a semnalelor spre centrul militar roman de la Porolissum. 
 Se instituie situl arheologic a acestui turn, într-o suprafaţă circulară cu diametrul 
de 80 m, având centrul acestei suprafeţe în centrul turnului mult adâncit şi afectat în 
urma acţiunilor distrugătoare a căutătorilor de comori (groapă săpată până la steril). 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

Situl arheologic aparţine de comuna Mirşid, iar zona de protecţie include parţial 
şi municipiul Zalău. 
 
14.  „La capătul valului”, denumit convenţional „La Poiana de Sus”, la cca. 800 m 
nord de vârful muntelui Meseş, numit „Druia”, în zona de unde izvorăşte un afluent 
minor al „Văii Cabii” ce curge spre Ortelec, la liziera pădurii, la cca. 20 m sud de locul 
unde începe valul de apărare al oraşului roman Porolissum, în spatele valului, a fost 
                                                           
10  Turnul nr. 48, descris de  N. Gudea, nu există pe teren. 
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identificat un alt turn roman (pct. 14 pe hartă, Ref. bibl. Matei, inedit). Turnul este 
amplasat la liziera pădurii, la cca. 450 m nord de turnul din punctul „Sub Druia” şi la 
capătul sud vestic al păşunii cunoscută sub denumirea „La Poiană”, de aceea am dat 
denumirea „La Poiana de Sus”, acesta fiind un turn inedit. Ruina turnului apare ca un 
mamelon circular artificial mai ridicat cu cca 2 m decăt nivelul actual al solului şi 
având diametrul de cca 40 m, cu mijlocul uşor mai adâncit. La suprafaţa terenului se 
află ţigle şi cărămizi fragmentare. Turnul este amplasat la cca 25 m est, în spatele 
valului şi şanţului de apărare directă a complexului militar şi civil Porolissum. Acest 
val şi şanţ de apărare începe în acest punct şi îşi are traseul pe o lungime de cca. 8 
Km până în satul Brebi unde coboară în unghi drept şi blochează valea Ortelecului. 
Valul apare amenajat pe creasta dealurilor “La Poiană”, “Porcarului”, “Dealul 
Comorii”, “Dealul Ferice”, “Dâmbul Pipaşului”, ajunge până la Porolissum, de unde 
peste dealul Citera, pe buza nord-estică a dealului coboară liniar, perpendicular spre 
vest nord - vest pe pantele “Dealului La Şcoală” şi “Roata Dungii” de la Brebi, până la 
“Valea Ortelecului”, pe care astfel o blochează. La fel ca şi turnurile din punctele “Sub 
Măgura Stânii” şi „Huda Oroieşilor”, şi acest turn este amplasat în prelungirea liniară 
a cursului uneia dintre obârşiile văii Măgurii şi văii Cabii. Prin acest mod de 
amplasare se poate foarte uşor să se supravegheze accesul pe aceste văi în sus 
spre trecerile facile peste creastă (zona văii Măgurii), precum şi spre captările de apă 
şi conductele apeductului. Apeductul, cu conductele de lut subterane dispuse în 
relativa apropiere a acestui val şi şanţ de apărare, aproviziona cu apă centrul militar 
şi civil de la Porolissum.  
 Se instituie situl arheologic, într-o suprafaţă cu raza de cca 20 m şi diametrul de 
cca 40 m, având centrul acestei suprafeţe circulare în centrul turnului mai puţin 
adâncit şi neafectat de acţiunile distrugătoare provocate de căutătorii de comori. Pe 
latura de est, sud-est, spre panta imediată a muntelui, lateral, pe ruina turnului, în 
sec. al XVIII-XIX ? a fost construită o „casă monocelulară” cu fundaţiile lucrate din 
piatră şi resturi de ţigle, cărămizi romane şi chiar fragmente de conducte de lut. A fost 
descoperit şi un cuptor – vatră foarte mare amenajat în colţul nordic al casei 
(rezultate preliminare ale unui sondaj de verificare realizat în primăvara anului 2009).  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

Situl arheologic aparţine de comuna Mirşid, iar zona sa de protecţie se află 
parţial pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău şi al comunei Mirşid. 

 
15.  Un alt turn (inedit), punctul „La Poiană”, descoperit la liziera pădurii în spatele 
aceluiaşi val roman prezentat mai sus, a fost cercetat prin săpături arheologice, la 
cca 300 m nord de turnul “La Poiana de Sus”. Ruina turnului se află, acolo unde 
valul, care până atunci flanca liziera pădurii, trece ieşind deja cca. 50 m pe păşune. 
Ruina turnului apare ca un mamelon circular artificial mai ridicat cu cca 3 m decât 
nivelul de călcare actual al terenului şi are diametrul total de cca 40 m, incluzând şi 
şanţul de apărare. Turnul puţin mai adâncit, este amplasat la cca 25 m în spatele 
valului (situaţie identică cu cea a turnului amplasat la liziera pădurii, descris la nr. 14 
şi amplasat la capătul de pornire a valului şi şanţului de apărare a Porolissumului). 
Parţial acest mamelon este acoperit de tufişuri de “păducel” şi “muroi”. Ruina a fost 
cercetată în vara lui 1997. Turnul avea o formă circulară cu interiorul de 6 m şi 
zidurile de 0,80 m. Acest turn se află amplasat la 50 m nord de colţul pădurii, la cca 
150 m sud-est de obârşia „Văii Cabii”, care curge pe sub latura sudică abruptă a 
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dealului „Cornişte” (pct. 15 pe hartă, Ref. bibl.: Matei, Inedit). Menirea acestui turn, 
amplasat strategic, era de a supraveghea sectorul valului şi şanţului de apărare din 
imediata apropiere, precum şi accesul pe “Valea Cabii”, spre rezervoarele de apă şi 
conductele apeductului oraşului Porolissum. 

Se instituie situl arheologic, într-o suprafaţă cu raza de cca. 25 m şi diametrul 
de cca 50 m, având centrul acestei suprafeţe în centrul turnului mai puţin adâncit, 
care se observă foarte distinct şi uşor pe teren. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

Situl arheologic şi zona sa de protecţie aparţine parţial de municipiul Zalău şi 
parţial de comuna Mirşid. 

 
16.  De la obârşia “Văii Cabii” continuând spre nord nord-est, având ca traseu liziera 
pădurii pe cca 400 m şi păşunea “Dealului Porcarului” pe cca 200 m, valul şi şanţul 
roman de apărare are cca. 950 m de duct liniar. Traseul acestui val, de cca 950 m 
lungime, este pe limita adminstrativă a oraşului Zalău (pct. 16 pe hartă, Ref. bibl. 
Gudea, nu aminteşte şi nu descrie acest val şi şanţ …..). Valul şi şanţul aparţin 
sistemului roman de apărare al “Porţii Meseşene” şi al bazinelor de apă. Acest val, 
(prezentat şi mai sus) care începe de la obârşia “Văii Cabii”, îşi are traseul pe o 
lungime de cca. 8 Km pe creasta dealurilor “La Poiană”, “Porcarului”, “Dealul 
Comorii” (cu zona apeductelor pe piloni), “Dealul Ferice”, “Dâmbul Pipaşului”, până la 
Porolissum. De la Porolissum peste dealul “Citera”, pe buza vestică a dealului, valul 
şi şanţul coboară apoi liniar, perpendicular spre vest, nord - vest pe pantele “Dealului 
La Şcoală” şi “Roata Dungii” de la Brebi, până la “Valea Ortelecului”, pe care astfel o 
blochează. Pe toată această porţiune şanţul este îndreptat spre vest şi sud-vest, spre 
“barbaricum”, spre intrarea în “Poarta Meseşană”.  
 Situl arheologic (valul şi şanţul prezentat mai sus) se constituie ca o fâşie de 
teren cu lăţimea de 45 - 65 m, pe lungimea de cca. 950 m, cu începere de la obârşia 
“Văii Cabii” şi până în păşune la cca 200 m nord de liziera pădurii, unde traseul 
valului şi şanţului se schimbă spre est, spre interiorul provinciei, într-un unghi de 
aproape 90 de grade. Acest traseu de cca. 950 m reprezintă limita administrativă a 
municipiului Zalău. 

Se constituie zona de protecţie a acestui sit (val şi şanţ) ca două fâşii de teren 
cu lăţimea de 60 m spre vest (spre barbaricum) şi 70 m spre est (spre provincia 
Dacia), măsurate de la sit, pe toată lungimea valului şi şanţului (cca. 950 m).  

Situl arheologic şi zona sa de protecţie aparţin parţial de municipiul Zalău şi 
parţial de comuna Mirşid. 

 
17-18. LMI Sj-m-B-04843.09, Turn „Dealul Măguriţa” 11. Dinspre liziera pădurii, din 
dreptul turnului „La Poiană”, descris mai sus şi prezentat la pct. 15 pe hartă, în 
dreapta la est de firul pârâului care este obârşia “Văii Ortelecului”, panta terenului se 
schimbă brusc spre vest într-un unghi de aproape 90 de grade, aici formându-se 
„Dealul Corniştea”. Panta sudică, sud-vestică a acestui deal apare ca o râpă foarte 
accentuată şi cu o mare diferenţă de nivel (cca. 100 m), comparativ cu obârşia “Văii 
Ortelecului-Cabii” - aflată la poalele sudice ale „Dealului Corniştea”. Astfel, dinspre 
păşunea Moigradului “Dealul Porcarului”, la cca 150 m spre vest de valul oraşului 
                                                           
11   Se va corecta LMI, înlocuind denumirea „Dealul Măguriţa” cu „Dealul Dojii” 
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Porolissum descris mai sus, începe un sistem defensiv inedit, descoperit cu ocazia 
cercetării de teren din februarie 2008. La mijlocul pantei estice a “Dealului Corniştea”, 
în apropierea crestei dealului spre interior, apare ruina unui turn roman, care se 
prezintă ca un inel circular cu mijlocul parţial puţin adâncit în panta terenului, iar 
marginile înălţate cu cca.0,50 – 1 m şi diametrul exterior de cca. 15-20 m. Se 
observă foarte bine în panta terenului (pct. 17 pe hartă, Inedit). Din poziţia puţin 
laterală (cca.15 m) mai retrasă faţă de nivelul crestei dealului în care este dispus, 
parterul turnului era apărat de vânturile care bat aproape continuu în această zonă 
de trecere, “Dealul Corniştea“ fiind un deal total singuratic. Etajul turnului avea o 
vizibilitate excelentă în toate direcţiile, de aici putând observa şi linia şanţului şi 
valului realizat pe buza sudică a “Dealului Corniştea”.  

Se instituie ca sit arheologic a acestui turn, o suprafaţă circulară cu raza de cca 
10 m, având centrul acestei suprafeţe în centrul turnului puţin mai adâncit. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
 Valul, dar mai ales şanţul amenajat spre sud-vest, iniţial spre râpa adâncă şi 
care se observă foarte bine pe teren, urmăreşte coama “Dealului Corniştea” pe o 
lungime de cca 650-700 m, urcând panta estică şi coborând panta vestică foarte 
accentuată a “Dealului Corniştea” până la confluenţa acestuia cu “Dealul Dojii”. Pe 
versantul său vestic ce coboară spre confluienţa acestuia cu “Dealul Dojii”, valul şi 
şanţul se observă foarte bine pe teren (pct. 18 pe hartă, inedit parţial prezentat şi de 
N. Gudea p. 73, descrierea de la punctul „Dealul Corniştea – Dealul Măguriţa”). Zona 
şanţului de pe creasta estică şi de pe vârful “Dealului Corniştea” este foarte distrusă 
de exploatările de calcar. Pe panta nordică, relativ lină a dealului, spre confluenţa cu 
“Dealul Dojii”, se observă încă urmele exploatărilor de calcar şi a urmelor cuptoarelor 
pentru ars calcarul pentru obţinerea varului. 

Ca o continuare a crestei nord, nord-estice a “Dealului Corniştea” spre nord, 
nord-est, în prelungirea acesteia, după atingerea cotei celei de mai jos a zonei, 
creasta continuă liniar urcând pe versantul sud, sud-estic al “Dealului Dojii” aflat în 
imediata sa apropiere, despărţindu-le o suprafaţă de teren mai plană cu lungimea de 
cca 45-50 m. Acelaşi sistem defensiv roman (aproape distrus de exploatările de 
calcar), şanţ şi val de apărare, apare amenajat în continuare pe cca 200 m şi pe 
creasta acestui versant sud, sud-estic al “Dealului Dojii”. Creasta “Dealului Dojii” 
apare ca un teren cultivat, doar zona şanţului şi valului este relativ acoperită de 
vegetaţie arboricolă (arbuşti). Creasta “Dealului Dojii”, cu elementele defensive 
romane îşi are traseul spre nord, nord-est intrând în pădurea ce corespunde generic 
cu “Pădurea dinspre Moigrad de pe dealul Măguriţa”.  

Spre vest, sud vest spre barbaricum şi spre nord-est spre provincia Dacia, 
suprafaţa valului şi şanţului (sitului arheologic) prezentat mai sus, o constituie o fâşie 
de teren cu lăţimea de 40 - 70 m şi lungimea de cca. 900 m, cu începere de la turnul 
roman descris mai sus şi până la liziera pădurii ce corespunde generic cu numele de 
“Pădurea dinspre Moigrad de pe dealul Măguriţa”, loc unde se află turnul descris la 
pct. 19. 

Se instituie zona de protecţie a acestui sit arheologic (val şi şanţ) ca două fâşii 
de teren cu lăţimea de 60 m spre vest sud-vest (spre barbaricum) şi 60 m spre est 
nord-est (spre provincia Dacia), măsurate de la sit, pe toată lungimea valului şi 
şanţului (cca. 900 m), cu începere de la turnul roman descris la pct.17 şi până la 
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liziera pădurii ce corespunde generic cu numele de “Pădurea dinspre Moigrad de pe 
dealul Măguriţa”, loc unde se află turnul descris la pct. 19. 

Situl arheologic (valul şi şanţul) şi zona sa de protecţie aparţin de municipiul 
Zalău şi parţial de comuna Mirşid. 

 
19. Ortelec „Dealul Dojii”, turn roman, cod LMI Sj-I-m-B-04843.05. Sistemul 
defensiv roman (aproape distrus de exploatările de calcar) de pe „Dealul Corniştea”, 
şanţ şi val de apărare, apare amenajat în continuare pe încă cca 150 –200 m, el 
continuând şi pe creasta versantului estic al “Dealului Dojii”. Creasta “Dealului Dojii”, 
cu elementele defensive romane îşi are traseul spre vest intrând în pădurea ce 
corespunde generic cu numele “Pădurea dinspre Moigrad de pe dealul Măguriţa”. 
Chiar la liziera pădurii, spre sud, vis-a-vis în linie dreaptă de „Dealul Corniştea” în 
prelungirea şanţului identificat aici, apare un turn roman (pct. 19 pe hartă). Acesta 
este dispus în continuarea şanţului şi valului ce are ductul liniar pe Cornişte şi pe 
Dealul Dojii. Turnul apare cu o formă circulară bine adâncită la mijloc, formă circulară 
cu diametrul de cca 6 - 8 m, marginile uşor mai ridicate. 

 Se instituie ca sit arheologic a acestui turn, o suprafaţă circulară cu raza de cca 
20 m şi diametrul de 40 m, având centrul acestei suprafeţe în centrul turnului bine 
adâncit.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

Situl arheologic şi zona sa de protecţie aparţin de municipiul Zalău şi parţial de 
comuna Mirşid. 
 
20.   Ortelec „Dealul Dojii”. Lizera pădurii spre dealul Măguriţei. Şanţ şi val roman 
inedit. De la acest turn roman descris la pct. 19, spre nord, porneşte oblic, până la 
marginea foarte abruptă a platoului, un val cu şanţ (pct. 20 pe hartă, Inedit).  

Suprafaţa de teren ce reprezintă valul şi şanţul (situl arheologic), o constituie o 
fâşie de teren cu lăţimea de 50 – 80 m şi lungimea de cca. 375 m. Valul şi şanţul aflat 
pe partea vestică spre barbaricum începe de la turnul roman descris la pct. 19 şi se 
continuă, prin pădure, până la marginea foarte abruptă a platoului care are pantele 
nordice, nord-estice abrupte spre Valea Ortelecului, buza prăpastiei abrupte fiind 
locul unde valul se opreşte.  

Limita zonei de protecţie a sitului arheologic se constituie ca două fâşii de teren 
cu lăţimea de 60 m spre sud-vest (spre barbaricum) şi 60 m spre est în pădure, 
măsurate de la sit, pe toată lungimea valului şi şanţului (cca. 375 m), începând de la 
turnul roman, descris la pct. 19, până la marginea foarte abruptă a platoului, care are 
pantele nordice abrupte spre Valea Ortelecului. 

Situl arheologic şi zona sa de protecţie aparţin de municipiul Zalău şi parţial de 
comuna Mirşid. 
 
21.  Pe vârful dealului împădurit „Măguriţa”, primul vârf aflat imediat la est şi cel 
mai aproape de satul Ortelec (azi cartier al municipiului Zalău), deasupra caselor 
aflate în trecătoarea „La Strâmtură”, pe un vârf pe care este realizat marcajul silvic 
III/57, vârf aflat la cca. 500 m nord, nord-vest de vârful cel mai înalt al întregului deal 
„Măguriţa”, se află un alt turn roman cu un plan pătrat (pct. 21 de pe hartă, Ref. 
bibl.: Gudea 1997, 72-73).  
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Se instituie ca sit arheologic a acestui turn, o suprafaţă cu diametrul de 50 m, 
cu centrul acestei suprafeţe în centrul turnului mai puţin adâncit. Acest turn este 
dispus foarte aproape de marginea pantei dealului, care coboară spre vest spre sat, 
având o bună vizibilitate atât spre vest spre poalele dealului, cât şi spre nord spre 
Poguior, dar şi spre vest spre „Pădurea Clejii” spre turnul de la liziera acestei păduri 
de pe dealul „Clocoţăl”. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

 
22.  Între „Dealul Măguriţa” şi „Valea Ortelecului”, pe panta de nord, la poalele 
vârfului dealului împădurit „Măguriţa” pe care este amplasat turnul prezentat la pct. 
21 de pe hartă, pantă ce coboară perpendicular ca o coamă prelungă spre est, nord-
est până la Valea Ortelecului, în punctul cel mai îngust al trecătorii “Poarta 
Meseşană” cunoscut sub denumirea “La Strâmtură”, deasupra vâlcelei adânci ce 
corespunde izvoarelor cunoscute sub denumirea „Fântâna Suşigului”, există 
amenajat pe cca 350 m lungime un zid (val) de baraj (clausura) care aparţine epocii 
romane. În LMI apare ca vallum de piatră Măguriţa, cod LMI Sj-I-m-B-04843.14. 
Capătul nord - estic al acestui zid de barare a trecătorii se opreşte pe terasa de 
deasupra “Văii Ortelecului” în colţul forficaţiei romane de tip “burgus” cu care face 
corp comun, zidul continuând liniar apoi din colţul fortificaţiei perpendicular peste 
„Valea Ortelecului”, pe care astfel o blochează în toată lăţimea ei de cca 150 m (pct. 
22 pe hartă, Ref. bibl.: Gudea 1997, 73-74, descrierea punctului Dealul Măguriţa – 
Valea Ortelecului).  

Limita sitului arheologic - zidul (clausura) o constituie o fâşie de teren cu lăţimea 
de 55 – 90 m şi lungimea de 350 m. 

Zona de protecţie a sitului - zidul (clausura) este descrisă la punctul 23. 
 
23.  Pe valea Ortelecului, la ieşirea din satul Ortelec (de fapt la ieşirea din capătul 
Zalăului spre satul Moigrad), în dreapta şoselei şi a văii Ortelecului, în punctul 
„Fântâna Suşigului”, deasupra ultimei case din Ortelec, pe terasa de dincolo de 
vale spre „Măguriţa”, în pădure la baza nordică, la poalele dealului „Măguriţa”, la vest 
de pârâul Suşigului ce izvorăşte din acest punct, ataşat zidului prezentat mai sus, se 
află un „burgus” roman (fortificaţie militară romană cu atribuţii de control al circulaţiei 
prin trecătoare), cod LMI Sj-I-m-A-04843.08. Aproximativ pe o treime din lăţimea sa, 
fortificaţia se află amplasată în afara lizierei pădurii, pe un teren parţial cultivat, restul 
de două treimi din suprafaţa fortificaţiei se află în pădure.  

Fortificaţia romană (pct. 23 pe hartă, Ref. bibl.: Gudea 1997, 74-75 descrierea 
de la „Fântâna Suşigului”) avea o formă patrulateră, cu laturile de cca. 55 x 50 m şi 
este ataşată spre NE şi SV de zidul (clausura) provinciei descris la punctul 22. Se 
instituie ca sit arheologic „burgus”-ul de la „Fântâna Suşigului” din trecătoarea Poarta 
Meseşană, cu o formă patrulateră lărgită cu 50 m pe toate laturile, având suprafaţa 
de 155 x 100 m. Spre SE, spre provincie, în continuarea fortificaţiei militare romane, 
pe o suprafaţă de cca 230 x 230 m, se instituie ca sit arheologic aşezarea militară 
romană pendinte de fortificaţie (vicus-ul militar).  

Limitele zonei de protecţie pentru cele 3 situri alăturate - zidul (clausura) descris 
la punctul 22, fortificaţia romană de tip „burgus” şi aşezarea militară romană pendinte 
de fortificaţie, sunt reprezentate spre V şi NV de liziera pădurii, spre N de valea 
Ortelecului, spre NE de drumul judeţean DJ 191 C (Zalău-Ortelec-Moigrad-Jibou), 
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spre E şi SE de limita teritoriului administrativ, iar spre S în pădure, la cca 300 m de 
lizieră. Această zonă de protecţie se întinde pe întreaga lăţime a teraselor văii 
Ortelecului, de la baza dealului „Măguriţa” la baza dealului „Poguior”. 
 
24.  În urma verificării existenţei obiectivelor romane (turnuri romane) menţionate de 
către N. Gudea în zona Ortelecului, mai precis în punctele „Dealul Pietroasa 1 – 2” 
LMI Sj-I-m-B-04843.11, „Dealul Mare” LMI Sj-I-m-B-04843.12 şi „Acastău” LMI 
Sj-I-m-B-04843.13, ce se află în pădurea de la nord-vest de sat, la nord de şoseaua 
Zalău-Moigrad-Jibou, s-a constatat că în acest sector, aflat în zona de contact a 
teritoriului administrativ al Zalăului cu cel al comunei Mirşid, în pădure, mai precis pe 
culmea prelungă ce porneşte din zona trecătorii „Poarta Meseşană” se află 
numeroase movile (cel puţin 12), care sunt prezentate ca turnuri romane (Gudea 
1997, 79-80). Unele sunt mai bine păstrate, altele sunt mai aplatizate sau chiar tăiate 
de numeroasele drumuri de căruţe amenajate în pădure. Există cel puţin două 
grupări semnificative de movile antropogene, pe care le putem considera construcţii 
funerare (tumuli) datând dintr-o epocă istorică greu de precizat în lipsa cercetărilor. 
Confruntând descrierile realizate de către N. Gudea s-a constatat că de fapt unii 
dintre aceşti tumuli au fost identificaţi de către autor drept posibile turnuri de 
semnalizare cu structură de lemn. Necropola tumulară începe la capătul str. „Deleni” 
din Ortelec, spre nord, chiar acolo unde culmea împădurită coteşte cu câteva grade 
spre est. La cca 50 m nord de liziera pădurii există două movile apropiate, dintre care 
una pare supraînălţată artificial şi în mijloc are o adâncitură, iar spre est are o 
ruptură. Această movilă este identificată de către N. Gudea drept turnul din pct. 
„Acastauă”. Grosul grupării tumulare apare la cca. 100 m spre vest de punctul 
„Acastauă” şi continuă pe culme, aproximativ până pe vîrful următor spre vest de la 
dealul „Poguior” (pct. 24 pe hartă, Ref. bibl.: Gudea 1997, 79-80).  

Se instituie ca sit arheologic şi ca suprafaţă a acestei necropole tumulare o 
zonă cu lăţimea de 100 – 170 m şi cu lungimea de 1700 m, ce cuprinde, începând de 
la liziera pădurii din zona „Acastău”, întrega culme a dealurilor „Acastauă”, „Dealul 
Pietroasa 1 – 2” şi „Dealul Mare”, inclusiv până la ultimul vârf împădurit înainte de 
vîrful care cuprinde exploatarea de alabastru, vârf situat vis-a-vis de dealul „Poguior”. 

Zona de protecţie se instituie pe o fâşie cu lăţimea de 50 m care se adaugă în 
exterior pe toate laturile suprafeţei sitului arheologic (100–170 m x 1700 m). 

Situl arheologic şi zona sa de protecţie aparţin de municipiul Zalău şi parţial de 
comuna Mirşid. 

 
25.  În Zalău, lângă „Masa Craiului” (Pădurea Hotlo), cod LMI Sj-I-m-B-04843.04 
la capătul de nord-est al fostului poligon al Gărzilor Patriotice se află un alt turn 
roman, presupus turn de semnalizare. Turnul este amplasat în pădurea cunoscută 
sub denumirea de „Hotlo”, la 250 m est în interior de la liziera acesteia, lângă drumul 
de căruţe care taie puţin din latura de nord a ruinelor turnului. Turnul apare ca un 
mamelon uşor mai ridicat decât restul terenului (cca. 1 m), mamelon cu diametrul de 
cca 25 m care are mijlocul uşor adâncit. (pct. 25 pe hartă, Ref. bibl. : Gudea 1997, 
71, descrierea de la IV. f. n. „Lângă Masa Craiului”).  

Se instituie ca sit arheologic o suprafaţă cu raza de cca 25 m, având centrul 
acestei suprafeţe în centrul turnului. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
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26.  Zalău. Pe păşune, „Sub Pădurea Hotlo”, în capătul colţului nord vestic al 
suprafeţei relativ netede până la liziera pădurii, suprafaţă a fostului poligon al Gărzilor 
Patriotice şi al Ministerului de Interne, la est de punctul “Hotlo”, pe culmea 
neîmpădurită care desparte bazinul “Valea Sărmaşului” de bazinetul neted al 
poligonului, bazinet mărginit la sud de unul din afluienţii majori, adică „Valea 
Ciustatău”, ai cursului principal “Valea Măgurii”, la ieşirea acesteia din pădure, pe 
capătul estic spre Meseş a acestei culmi pe păşune, se află o mică fortificaţie de tip 
pinten barat. Culmea pe care este amenajată fortificaţia porneşte spre sud-vest dintr-
un punct unde face joncţiunea cu unul din piemonturile care aparţin muntelui Meseş, 
atât acest punct (această legătură) cât şi legătura spre „Masa Craiului” sunt tăiate 
printr-un şanţ şi val mult aplatizate, adiacente şanţurilor ce se observă încă pe teren. 
Legătura spre est se face de fapt cu corpul (piemontul) de munte împădurit pe care 
este amplasat turnul descris la nr. 25. Acestei creste aplatizate îi este tăiată legatura 
atât spre munte cât şi spre „Masa Craiului” prin şanţurile prezentate mai sus. Platoul 
astfel izolat este cu dimensiunile de cca. 85 x 65 m şi formează o mică fortificaţie, 
posibil medieval timpurie. Această fortificaţie de mici dimensiuni avea rolul de a 
controla (a păzi) drumul dinspre Zalău (dinspre bazinul cursului Văii Măgurii), spre 
bazinul ce se deschide spre izvoarele Văii Sărmaşului şi de aici spre „Poarta 
Meseşană”.  

Se instituie ca sit arheologic toată suprafaţa creastei aplatizate (230 m x 170 m) 
aflată între cele două şanţuri şi suprafaţa delimitată de la baza culmii pe care este 
amenajată fortificaţia, coborând spre nord-vest pe toate cele trei terasări. 

Zona de protecţie este proiectată să cuprindă o fâşie de teren cu lăţimea de cca 
50 m pe toate laturile suprafeţei fortificaţiei (a sitului aşa cum este el prezentat mai 
sus), în mijoc rămânând fortificaţia.  
 
27.  Ortelec “Clocoţăl” (Ortelec, oraş Zalău), cod LMI Sj-I-m-B-04843.06 pe dealul 
care coboară în forma unui promotoriu lung de la Cornişte până la valea Ortelecului 
între valea Cabiii şi Măguriţei, pe un vârf apaltizat la marginea de N a pădurii tinere 
de goron („Pădurea Clejii”) în panta de E spre Măguriţa, pe păşune a fost identificat 
un turn de mari dimensiuni şi relativ bine păstrat. Are forma unui mamelon ridicat cu 
mijlocul adâncit (pct. 27 pe hartă, Ref. bibl. la Gudea 1997, p. 72).  

Zona sitului se instituie ca o suprafaţă circulară cu raza de 30 m, având ca 
centru mijlocul adâncit al turnul foarte bine vizibil pe teren. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic (în direcţia vest, 
nord vest spre barbaricum, poate apărea zidul provinciei, care trebuie să aibă traseul 
undeva prin faţa acestui turn). 
 
28.  Zalău “Palvar / Poligon / Valea Răchişorii”, cod LMI SJ-I-s-B-04842. În 
partea de sud a oraşului Zalău, pe strada Crasnei, punctul „Poligon / Palvar / Valea 
Răchişorii”, în incinta Poligonului Militar de Tancuri situat la ieşire din oraşul Zalău 
spre localitatea Aghireş (partea stângă a şoselei Zalău-Aghireş) a fost identificat un 
sit medieval timpuriu extrem de complex. Cercetările arheologice efectuate aici în anii 
1989, 2000, 2001, 2002 şi 2003 s-au soldat cu identificare unei aşezări, a unui cimitir 
de inhumaţie şi a unei fortificaţii. Aşezarea este databilă în sec. IX-X, cimitirul în sec. 
X, iar fortificaţia în sec. XI-XIII.  



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 
 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 184

Prin urmare, situl arheologic de aici ocupă terasa şi botul de deal împădurit aflat 
în capătul sudic al acesteia, astfel:  
- Aşezarea (compusă din locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară) şi cimitirul 

(constând în morminte de inhumaţie cu orientare creştină V-E) sunt plasate pe 
o terasă mai înaltă, de formă alungită, situată în capătul sudic al poligonului 
(partea dreaptă a văii Morii, la cca 150 m de aceasta). Terasa este orientată N-
S şi are partea sudică mai înaltă, decât partea nordică.  

- Terasa pe care se află aşezarea şi cimitirul se continuă în partea sa sudică cu 
un bot de deal împădurit. Pe acest bot de deal (aflat tot pe partea dreaptă a văii 
Morii), la o distanţă de cca 100 m de cimitirul şi aşezarea medievală timpurie, 
se află fortificaţia medievală timpurie (ridicată din pământ şi lemn cu val şi şanţ 
defensiv) din sec. XI-XIII, fortificaţie care are dimensiunile de cca 150 x 150 m. 
La suprafaţă se poate vedea traseul valului şi al şanţului defensiv. Botul de deal 
pe care se află fortificaţia se termină în partea de sud cu o înşăuare (pct. 28 pe 
hartă, Ref. bibl.: Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2003, 30, 38-46, 60-66). 
 
Se instituie zona de protecţie pentru ambele situri, terasa (cu tot cu pantele sale 

de N, E, V) împreună cu botul de deal (cu tot cu pantele sale de E, V şi S), până la 
înşeuare având următoarele dimensiuni: lungimea de cca. 570 m (pe axa N-S) şi 
lăţimea de cca. 350 m (pe axa E-V). Limitele sunt: o fâşie de teren de cca. 50 m de la 
situri spre N, NV, V, SV şi până în Valea Răchişorii spre NE, E şi SE. 

 
29. Zalău - Ortelec “Cetate”. În intravilanul localităţii Ortelec (astăzi parte 
componentă a oraşului Zalău), pe terasa denumită Dealul Cetăţii (pe această terasă 
se află în prezent vechea biserică greco-catolică de zid, actualmente ortodoxă), 
situată în partea stângă a şoselei Zalău-Creaca-Jibou, a fost cercetată în anii 1980, 
1996-1999, 2001 o aşezare fortificată şi un cimitir (plasat în incinta fortificată), vestigii 
databile în sec. XI. Aşezarea fortificată constă într-o incintă fortificată (val şi şanţ) în 
interiorul căruia s-a locuit fiind identificate mai multe locuinţe adâncite. După ce 
aşezarea fortificată nu a mai funcţionat suprafaţa incintei a fost ocupată de un cimitir 
de inhumaţie cu orientare V-E.  

Terasa este naturală şi are o formă aproximativ trapezoidală, cu baza mare 
orientată N-V / S-E. Situl arheologic include cimitirul actual, care este mărginit la sud 
de şoseaua Zalău-Jibou, la est şi vest de drumuri de aces, iar la nord (la cca 25 m) 
se află valea Ortelecului. Dimensiunile incintei fortificate sunt de aproximativ 300 x 
180 m (pct. 29 pe hartă, Ref. bibl.: Cosma 2002, 210-212; Băcueţ-Crişan, Băcueţ-
Crişan 2003, 31, 46-50, 66-73). 

Se instituie zona de protecţie: spre sud – şoseaua Zalău-Jibou (DJ 191 C), spre 
sud-vest o suprafaţă de teren care se înscrie în limitele cadastrale ale parcelei care 
cuprinde proprietatea casei parohiale şi a următoarei case, spre nord valea 
Ortelecului, spre est afluentul „Rodina” al Văii Ortelecului, zonă care are dimensiunile 
de aproximativ 500 x 300 m.  
 
30.  În centrul vechi al oraşului Zalău, pe strada Unirii, nr. 13, pe a doua terasă a 
văii Zalăului (partea dreaptă) lângă Piaţa Centrală Agroalimentară au fost evidenţiate 
urme de locuire din perioada secolelor XIV-XVI. Cu ocazia cercetărilor preventive 
efectuate aici în anul 2008 (februarie) cu scopul eliberării terenului de sarcină 
arheologică pentru clădirea Activ Plaza, au fost descoperite cuptoare gospodăreşti şi 
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gropi menajere (pct. 30 pe hartă, Ref. bibl.: Băcueţ Crişan, Pripon 2009, p. 360-
361).   
 Situl este amplasat pe malul drept al văii Zalăului în zona clădirii Actriv Plaza şi 
a pieţei agroalimetare.  
 Limitele zonei de protecţie sunt: la N clădirea Activ Plaza, la S clădirea 
Colegiului Naţional Silvania, la V valea Zalăului, iar la E strada Unirii. 

 
31. Parc Industrial Nord, B-dul. Mihai Viteazu. În perimentru studiat a fost 
identificat un singur punct cu descoperiri arheologice, materialul ceramic recoltat fiind 
atribuit perioadei La Tene.  
 Situl cu descoperiri arheologice se prezintă ca o zonă uşor mai înaltă (cu aspect 
de grind) în comparaţie cu restul ariei studiate delimitată la E de Valea Miţei, la N de 
valea Zalăului, la S de Calea Ferată, iar la V se întinde pe o lungime de aproximativ 
100 m.  
 În acest context se instituie zona de protecţie a sitului astfel: la E valea Miţei, la 
S Calea Ferată, la N valea Zalăului, iar spre vest 200 m pornind de la valea Miţei 
(pct. 31 pe hartă, inedit). 
 
32.  B-dul Mihai Viteazu, partea stângă a DN1F.  
 Situl se află la cca 100 m sud de şoseaua DN 1F, pe panta terasei a II-a a văii 
Zalăului. Pe axa N-S situl are cca. 50 - 75 m, iar pe axa E-V se întinde cca. 100 – 
120 m (începe la aproximativ 50 m de gardul parcarii de camioane). Materialul 
ceramic recoltat cu ocazia cercetărilor de teren atribuie acest sit perioadei evului 
mediu timpuriu (pct. 32 pe hartă, inedit).  
 
 Aria de protecţia e sitului se întinde de la DN1 F spre sud cca. 275 m (pe axa N-
S) şi de la gardul staţiei de camioane spre vest cca. 170 m (pe axa E-V).  
 
33.  Zalău, cartier Ortelec, „Crecuţa-Fânaţe”.  
 Situl este amplasat pe o zonă relativ netedă, aflată la poalele mai multor înălţimi 
care o flancheză din toate punctele cardinale. La poalele înălţimii la N-V curge valea 
Ungurului, iar latura aşezării dinspre NNE este flancată de un afluent al acestei văi. 
Aceste două surse de apă mărginesc aşezarea, flancată la N de Grimee, la S de 
Crecuţa, la V de Imăşel. Cercetările arheologice preventive desfăşurate cu ocazia 
implantării conductei de gaz (km 0,400 - 0,550) au atribuit aşezarea epocii romane 
(pct. 33 pe hartă, Ref. Bibl. Matei, 2005, p. 413-415). 

Zona de protecţie este mărginită pe latura SV de un drum de exploatare 
existent şi cuprinde o fâşie de teren cu lăţimea de cca. 25 m pe restul laturilor sitului.  

 
Cu ocazia evaluării de teren efectuate pe traseul Drumului Expres Doba / 

Aghireş în anul 2008, au fost identificate o serie de puncte arheologice. 
 
34. Situl identificat este amplasat la limita cartierului Valea Miţii spre Aghireş pe 
partea stângă a văii, pe o terasă întinsă, aflată mai sus de ultimele case din Valea 
Miţii. Pe baza fragmentelor ceramice recoltate situl poate fi atribuit evului mediu. 
 Limita de protecţie a sitului este delimitată la S de o vălcea pe care sunt 
amplasate ţevile de evacuare de la CET Zalău, la N de o vălcea care coboară de pe 
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deal, la E şoseaua ocolitoare a municipiului Zalău, iar la V un pâlc de copaci de la 
liziera pădurii (pct. 34 pe hartă, inedit).  
 
35.  Situl din punctul „Tăneiul lui Bikfalvi” este amplasat pe un bot de terasă la cca 
100 m de malul drept al văii Miţii, vis-a-vis de ferma de pe malul stâng al văii. Situl 
are forma unui pentagon neregulat şi a fost identificat în anul 2004 cu ocazia 
cercetarilor de teren efectuate pentru evaluarea traseului şoselei Ocolitoare a 
municipiului Zalău. Au fost recoltate fragmente ceramice şi câteva piese din piatră 
cioplită care pot fi atribuite culturii Tiszapolgar.  
 Zona de protecţie este delimitată la N de o linie de boscheţi care marchează o 
fostă vâlcea-baza pantei terasei, la V limita este marcată de un canal, iar la S şi E de 
o fâşie de teren cu lăţimea de 20 m (pct. 35 pe hartă, inedit). 
 
36.   Situl este amplasat pe malul drept al văii Miţii, în zona inundabilă pe un teren 
uşor mai înalţat la baza terasei între cartierul valea Miţii şi Aghireş, la cca 300 m 
de cel anterior, la 200 m de cele două case izolate de restul satului. Dimensiunile 
generale ale sitului sunt de cca. 160 m x 140 m. Situl a fost atribuit epocii romane 
(pct. 36 pe hartă, inedit). 

Zona de protecţie cuprinde o fâşie de teren cu lăţimea de: 55 m spre N, 45 m 
spre E, 25 m spre S şi 40 m spre V. 

Din literatura veche sunt cunoscute o serie de descoperiri izolate, dar care ar 
putea indica existenţa unor situri arheologice. Dat fiind faptul că informaţiile sunt 
lacunare, iar cercetarile de teren intreprinse în zonele respective nu au dat rezultate 
concrete, vom indica aceste puncte cu un indicativ provizoriu, excepţie făcând situl 
de la „Balaszi tanya / Magyoros” care a fost identificat în teren. 
 
37. Casa de cultură. În spatele casei de cultură cu ocazia săpării unui şanţ de 
canalizare au fost culese câteva fragmente ceramice medievale.   
 
38. Unitatea militară. Cu ocazia unor construcţii făcute în curtea Unităţii Militare în 
anul 1960 a fost descoperit un topor de bronz (Lako 1983, p. 91). 
 
39. Strada Pieţii nr 3. În anul 1955 în curtea actualei Şcoli Simion Bărnuţiu a fost 
descoperit un fragment de topor din bronz (Lakó 1983, p. 91). 
 
40. Strada Kossuth nr 11. În anul 1954 în apropierea casei cu nr 11 a fost 
descoperit întâmplător un topor din piatră (Lakó 1981, p. 77). 
 
41. Strada Olarilor. În anul 1960 în condiţii necunoscute a fost descoperit un topor 
de piatră cu gaură de înmănuşare (Lakó 1981, p. 77).  
 
42. „Balaszi tanya / Magyoros” (livada spre Aghireş). În anul 1975 cu ocazia 
săpării gropilor pentru pomi a fost descoperit un topor de piatră (Lakó 1981, p. 77). 
Cercetările intreprinse pentru identificarea sitului din anul 2010 au dus la recoltarea 
unor fragmente ceramice aparţinând epocii romane şi a unei aşchii din obsidian. 
Acesta din urmă se adaugă toporului mai sus amintit, putând indica existenţa în zonă 
a unui sit preistoric.  
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 Situl este amplasat pe panta terasei din partea dreaptă a văii Râpoasa, în 
spatele fostei Mori, pe partea stângă a străzii Crasnei.  
 Limitele zonei de protecţie sunt marcate la N, NE de drum de ţară, la S de valea 
Râpoasa, la E şi V de limite de proprietate care merg oarecum perpendicular pe vale.  
 
43. Stadion. În anul 1971 pe teritoriul stadionului a fost descoperit un fragment de 
lamă de silex (Lakó 1981, p. 78).  
 
44. Strada Coposu la fosta Casă a Agronomului. Cu ocazia contrucţiei Casei 
Agronomului în anul 1971 a fost descoperit un nucleu de obsidian (Lako 1981, p. 78). 
Cercetările arheologice de teren efectuate în zonă nu au dus la localizarea sitului. 
 
45. Strada Coposu, ”Fântâna lui Dobori” - fără a se cunoaşte condiţiile de 
descoperire din acest punct au fost recoltate fragmente ceramice şi mărgele din lut 
(Roska 1942, p. 311). Piesele s-ar afla în colecţia E.M.E.R. (Lakó 1981, p.79). 
 
46. Galeriile Meseş. Cu ocazia unor lucrări efectuate în spatele Galeriilor Meseş a 
fost descoperit o daltă de piatră (Lakó 1986, p. 51). 
 
47.  Zalău, Ortelec, Meseş „Sub pădurea Poştii”, turn roman inedit. La est, sud-est 
de capătul nordic al satului Ortelec, dinspre muntele Meseş, la sud, sud-vest de 
dealul împădurit „Pădurea Clejii”, pe platoul numit „Clocoţăl” se află amplasat un alt 
turn roman. Între Valea Cabii şi Valea Rodina se află amplasat un masiv împădurit al 
muntelui Meseş, ce are un duct aproximativ est - vest dinspre culme coborând spre 
vest. Acest masiv împădurit al muntelui Meseş are spre vest pante relativ domoale şi 
un platou împădurit relativ mai drept, cunoscut sub denumirea „Pădurea Poştii”, iar 
zona din spre poale fiind cunoscută sub denumirea ”Pădurea Oamenilor”. Versantele 
estice şi sud vestice ale acestui masiv muntos împădurit coboară spre valea Cabii şi 
respectiv spre valea Rodina. Pe latura dinspre Valea Cabii, la cca o pătrime distanţă 
dinspre buza platoului pădurii Poştii, se află un vârf – promontoriu împădurit cu 
diametru de cca 50 m, promontoriu relativ distinct izolat şi care are versante relativ 
abrupte spre est, nord şi vest. Acest promontoriu se află situat la dreapta (est) 
imediat lângă drumul forestier, care coboară de pe platoul dealului (Pădurea Poştii), 
spre liziera pădurii, având traseul spre zona confluenţei văii Cabii cu valea Rodina. 
Spre sud, sud-vest acest promontoriu are o îngustă şa de legătură cu platoul central 
mai neted al „Pădurii Poştii”. În mijlocul acestui promontoriu se află amplasat un turn 
roman, care are o excelentă vizibilitate (fiind un turn din linia de observaţie spre 
barbaricum şi de transmitere a informaţiilor) spre nord-est spre turnurile de pe dealul 
„Clocoţăl” şi „Măguriţa”, spre est spre turnurile de la izvoarele „Văii Cabii” şi la 
turnurile de pe „Cornişte” şi „La Poiană”, iar spre sud, sud-vest spre „Valea Rodina” 
cu turnul din „Pădurea Oamenilor” (pct. 48). Turnul apare pe teren ca un mamelon cu 
marginile mai ridicate, iar mijlocul adâncit. Păstrat excelent, această ruină are un 
diametru de cca 30 m. Se observă clar urma şanţului care înconjura circular turnul. 

Suprafaţa întregului promontoriu cu raza de cca. 25 m, care se delimitează spre 
vest cu drumul forestier ce a „tăiat” adânc din marginea vestică a promontoriului, spre 
est cu panta abruptă a unei mici văi - afluent minor al văii Cabii, spre nord cu pante 
accentuate, iar spre sud cu marginea nordică a platoului „Pădurii Poştii”, reprezintă 
suprafaţa sitului arheologic.  
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 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
48. Zalău. Ortelec, Meseş, „Pădurea Oamenilor - spre Valea Rodina”, turn roman 
inedit. Pe acelaşi versant al muntelui Meseş descris mai sus (amplasat între Valea 
Cabii şi Valea Rodina), la 270 m sud-vest de turnul din punctul „Sub pădurea Poştii” 
şi la cca 250 m nord, nord-est de cursul văii Rodina care are un traseu est-vest prin 
pădure spre obârşiile sale situate aproape sub creasta Meseşului, în panta 
versantului a fost amenajat un turn roman. Turnul are vizibilitate doar spre nord-est 
spre turnul din punctul „Sub pădurea Poştii” şi spre turnul următor amplasat la cca. 
600 m la sud, sud vest de acest turn. „Pădurea Oamenilor” este situată pe versantul 
vestic al masivului muntelui Meseş care coboară dinspre platoul „Pădurii Poştii” spre 
Valea Rodina. Turnul este amenajat la cca. o treime distanţă spre vest de buza 
platoului „Pădurii Poştii”, în panta relativ accentuată a terenului. Are forma de 
mamelon circular mai ridicat şi cu mijlocul uşor adâncit. Zona de vest spre panta 
terenului este mult mai ridicată observându-se foare uşor şi distinct pe teren. Se 
observă şi urma unui şanţ care înconjoară turnul. 

Ruina turnului descris mai sus, se constituie ca sit arheologic pe o suprafaţă 
circulară cu raza de 25 şi diametrul de 50 m. 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
49.  Zalău, Meseş, ”Pădurea Oraşului”, turn roman inedit, amplasat pe masivul de 
pădure ce coboară din muntele Meseş spre vest, fiind situat la 300 m vest de valea 
Rodina şi la 200 m nord de valea Sărmaşului, văi ale căror obârşii urcă aproximativ 
perpendicular spre sud-vest spre creasta muntelui Meseş. Turnul este situat pe un 
promontoriu uşor aplatizat amplasat între cele două văi care-l flanchează spre nord-
est şi spre sud-vest, iar spre nord, nord-vest în faţa sa în imediata apropiere se află o 
veche exploatare (carieră) de piatră, care a realizat aici o buză de terasă extrem de 
accentuată. Terasarea netedă, cu dimensiunile de cca. 80 m x 100 m pe care este 
situat turnul, apare ca un promontoriu cu pantele abrupte spre sud, vest şi parţial 
nord, terasa fiind tăiată (la cca 30 m sud de turn) de un drum de căruţe care coboară 
spre liziera pădurii şi spre cartierul Sărmaş. Spre vest, sud-vest de la cotitura 
drumului forestier, spre sud, sud-est până la turn, este o distanţă de 160 m în linie 
dreaptă, distanţă măsurată pe creasta piemontului.  

Ruina turnului este relativ mare şi a fost răvăşită de amplasarea unui tun în 
primul război mondial. Se instituie ca sit arheologic o zonă cu raza de 25 m, adică 
ruina turnului care apare astfel ca două mameloane descentrate cu marginile uşor 
ridicate şi două centre unul adâncit, iar altul şi mai adâncit (cel care a „găzduit tunul”). 
Unul din „mameloanele cu marginile uşor ridicate” prezintă pe o parte o adâncitură 
care distruge marginea şi este locul pe unde a fost „scos” tunul de pe acest 
amplasament. Apar la suprafaţă materiale arheologice romane, fragmente din ţiglele 
romane care au acoperit turnul. Cu o poziţie excelentă, ca dispunere pe terasa 
respecivă şi acest turn este pentru observaţiile directe şi face legătura cu turnurile 
limitrofe, atât spre nord din punctul „Pădurea Oamenilor-spre Valea Rodina”, cât şi 
spre sud spre turnul din „Pădurea Hotlo” (descris la pct. 25). 
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
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50.  Zalău, Meseş, Pădurea de la capătul str. Pârâului, turn roman inedit. Pe o 
creastă împădurită de la capătul străzii Pârâului, la 300 m sud, sud-est de valea 
Ciustatău - afluent al văii Măgurii, la intrarea acesteia în pădure, la cca 400 m nord, 
nord-est de valea Măgurii şi la cca. 250 m vest de drumul forestier (distanţă măsurată 
în linie dreaptă pe creasta piemontului) se află amplasat un alt turn roman. Turnul 
apare ca o movilă circulară artificială cu raza de cca 20 m cu marginile ridicate şi cu 
mijlocul adâncit. De pe suprafaţa turnului se pot culege materiale arheologice, 
fragmente ceramice observându-se relativ uşor urmele zidurilor de piatră care 
aparţinuseră turnului ruinat în timp. Pe partea sa nordică, afectând parţial şanţul 
acestui turn, trece un drum de care, ce are traseul paralel urmând culmea, în fapt 
urmând marginea sud-estică a unui mic platou aflat pe latura de sud-est a văii 
Ciustatău. La vest sud-vest imediat la poalele turnului se află urma unei tranşee 
militare (cca. 50 m lungime) din timpul războiului, care are un duct perpendicular spre 
liziera pădurii, spre valea Măgurii.  

Suprafaţa circulară cu diametrul de cca 40 m, având centrul acestei suprafeţe 
mijlocul adâncit al turnului care se observă foarte bine pe teren, reprezintă situl 
arheologic.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
51.  Zalău, Meseş, „La nord de Părăul Măgurii”, turn roman inedit. Spre sud de 
piemontul (culmena împădurită dintre pârâul Măgurii şi valea Ciustatău) pe care este 
amplasat turnul descris la nr. 50, în dreapta drumului forestier, la a doua schimbare 
de direcţie în unghi de 90 de grade, spre nord, deasupra lui, la cca 25 m de marginile 
(pantele relativ abrupte) drumului, se află ruina unui turn roman. Ruina apare foarte 
deranjată în mijloc de lucrările de amplasare a unui tun din timpul ultimului război 
mondial (linia Carol ?). Ruina apare ca un mamelon artificial cu marginile ridicate 
(mamelon, cu diametrul de cca 15 m, măsurat de pe crestele mai înălţate) şi cu 
mijlocul adâncit, de fapt se observă două mameloane descentrate şi două mijlocuri 
uşor adâncite. Turnul se află la cca 450 m sud-est de turnul descris la nr. 50, şi apare 
amplasat pe piemontul care coboară la nord de cursul Părăului Măgurii, până în 
păşunea oraşului Zalău. Turnul are vizibilitate excelentă spre turnurile situate spre 
nord pe aceleaşi coordonate de altitudine, turnuri descrise la nr. 50 şi 49. Dar spre 
est, sud-est acest turn are o excelentă vizibilitate în susul lungimii Părăului Măgurii 
până pe creasta muntelui Meseş, direct spre turnul din punctul „Huda Oroieşilor” şi 
turnul „Sub Relee” amplasate pe această creastă. Astfel, prin acest turn, toată 
informaţia culeasă de linia de turnuri de la poalele muntelui Meseş, trece la linia de 
turnuri amplasată pe crestele muntelui Meseş, turnuri care aveau menirea de a 
transmite aceste informaţii spre castrele de la Porolissum şi eventual Românaşi. 

Suprafaţa circulară cu raza de 8 m (măsurată din centrul adâncit al turnului) 
reprezintă suprafaţa sitului arheologic. De pe această suprafaţă au fost culese 
fragmente ceramice romane.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 
 
52.  Zalău, Meseş, Pădurea de deasupra izvorului amenajat la marginea nordică 
a şoselei Zalău-Cluj Napoca, turn roman inedit. La sud-vest de Părăul Măgurii, în 
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dreapta drumului care face legătura între DN 1F (Zalău – Cluj-Napoca) şi complexul 
turistic „Cabana Pionierilor”, coboară dinspre creasta muntelui Meseş un piemont, 
atât spre nord spre Părăul Măgurii, cât şi spre vest spre DN 1F. Acesta este 
piemontul pe a cărui pantă, relativ nu prea abruptă, a fost amenajat DN 1F (Zalău – 
Cluj Napoca). Pe acest piemont împădurit se află amplasată ruina unui turn roman. 
Locul de amplasare a turnului se află la cca 300 m est de şosea, la cca 200 m vest, 
sud-vest de drumul spre „Cabana Pionierilor” şi la cca. 300 m sud de intersecţia 
drumului spre „Cabana Pionierilor” cu şoseaua Zalău – Cluj Napoca, pe marginea 
unei ravene naturale cu malurile foarte abrupte. Ravena, ca de fapt şi altele aflate în 
apropiere, brăzdează pantele acestui piemont, având o direcţie spre N-NV. Multe 
dintre aceste ravene sunt traseele vechilor drumuri de care, ce transportau piatra 
dintr-o carieră aflată la cca 80-100 m mai în susul pantei. Aceste drumuri au fost 
erodate, de apa ploilor, devenind adevărate prăpastii. Urmele exploatării de piatră 
(carieră de suprafaţă) se observă foatre clar în pădure. Pare să fie o carieră ce ar 
aparţine perioadei moderne (exploatarea pietrei pentru fundaţiile clădirilor din oraşul 
Zalău), dar la fel de bine o parte ar putea fi cariera epocii romane, de unde s-a extras 
piatră pentru construcţia turnului identificat, sau pentru construcţia unui eventual „zid 
de apărare al provinciei”, la fel ca şi cel identificat în zona satului Mirşid „Făjişte” sau 
„Poguior” şi la Ortelec „Poarta Meseşană” sau la poalele dealului „Măguriţa”. Sau de 
aici s-a exploatat piatra pentru construcţia unei „clausurae” care să blocheze accesul 
spre creastă (spre provincia Dacia), pe firul relativ larg şi extrem de accesibil pentru 
urcat al „Părăului Măgurii” („clausură” care trebuie descoperită). Ruinele turnului apar 
amplasate la intersecţia unei astfel de ravene de adâncime mai mică, care de la 
marginea ravenei mari descrise mai sus are un traseu direct spre est, nord-est spre 
drumul de legătură spre „cabana Pionierilor”, cu un duct perpendicular pe Valea 
Măgurii”. Ruina apare ca o movilă circulară de piatră cu diametrul relativ mic de cca 
15 m, care se observă pe teren, movilă amplasată la dreapta cărării, care pe malul 
estic al ravenei mari coboară spre liziera pădurii spre intersecţia drumului forestier 
(spre Cabana Pionierilor) cu şoseaua Zalău – Cluj Napoca. Nu se sesizează foarte 
clar urma şanţului. Ruina (movila de piatră) nu prezintă o eventuală adâncitură în 
mijlocul său. Nu am descoperit material arheologic, dar poziţia acestei „movile 
circulare mamelonare de piatră” la cca 20 – 25 m în spatele ravenei de mai mică 
adâncime, care ar putea reprezenta urma „zidului provinciei scos”, situaţie de 
amplasare identică ca la turnurile de pe „Făjişte” de la Mirşid, ne face să credem că 
această situaţie arheologică o avem şi aici la acest turn. Cercetările de suprafaţă în 
zona acestui turn şi a traseului eventualei urme a „zidului provinciei scos”, par să-i 
indice acestuia o direcţie spre vest, sud-vest spre şoseaua spre Cluj Napoca, cu un 
punct de „trecere” a acestui eventual zid pe celălalt piemont, de dincolo de şosea, 
prin zona parcării amenajată pe DN 1F, lângă izvorul din stâncă. Spre est, aproape 
liniar şi perpendicular, traseul ravenei mai puţin adânci (posibil „zid al provinciei 
scos”) coboară în unghi de 90 de grade direct pe firul pârâului Măgurii. Poate acest 
„zid al provinciei scos”, reprezintă „clausura” care ar avea menirea de-a bloca 
accesul spre creastă pe firul văii pârâului Măgurii. Cercetările viitoare de teren şi 
săpăturile arheologice vor aduce date noi, care să ateste că linia de turnuri romane 
de la poalele muntelui Meseş reprezintă de fapt contactul direct cu duşmanul, o 
realitate care cere existenţa în faţa acestor turnuri foarte expuse, a unui obstacol 
artificial, care nu poate fi reprezentat decât de un „zid de apărare”, puternic şi 
strategic amplasat în faţa liniei de turnuri de la poalele Meseşului, element de 
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apărare construit din piatră care să blocheze accesul spre creastă şi în acelaşi timp 
să-i impresioneze pe „barbari”. 

Suprafaţa circulară cu raza de 8 m reprezintă suprafaţa sitului arheologic a 
acestui turn roman.  
 Zona de protecţie a acestui turn se instituie pe o suprafaţă circulară, cu lăţimea 
de 100 m, care înconjoară în exterior suprafaţa sitului arheologic. 

      
După cum se poate observa din multitudinea de situri indentificate pe teritoriul 

municipiului Zalău, zona a fost extrem de propice locuirii începând din neolitic şi până 
în evul mediu.         

 
        Dr. Alexandru V. Matei 
        Dr. Ioan Bejinariu 
        Dr. Dan Băcueţ Crişan 
        Dr. Sanda Băcueţ Crişan 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

- Roska 1942, Erdely Rep...., I, Cluj , 1942 
- Lakó E. 1980, Raport preliminar privind săpăturile de salvare executate în anii 

1978-1979, în AMP, IV, 1980  
- Lakó E. 1981, Repertoriul topografic al epocii pietrei şi a perioadei de tranziţie 

spre epoca bronzului în judeţul Sălaj, în AMP, V, 1981 
- Lakó E, Repertoriul topografic al epocii bronzului şi Hallstattului timpuriu în 

judeţul Sălaj, în AMP, VII, 1986  
- Lakó E, Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei 

primitive în judeţul Sălaj, în AMP, X, 1986 
- Gudea N 1997, Limesul de pe munţii Meseş, Zalău 1997. 
- Cosma C 2002, Ortelec ”Cetate”, în CCA, campania 2001, Buziaş 2002. 
- Băcueţ Crişan D, Băcueţ Crişan S, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului 

Zalău, Zalău 2003 
- Matei Al, Stanciu I 2000, Vestigii din epoca romană (sec. II-IV p.Ch) în spaţiul 

nord-vestic al României, Zalău-Cluj Napoca, 2000. 
- Matei et alli 2004, Zalău ”Dealul Lupului”, în CCA campania 2004, Mangalia 

2005 
- Matei  Al. 2005, Ortelec ”Crecuţa/Fânaţe” în CCA campania 2004, Mangalia 

2005 
- Băcueţ Crişan D et alli 2009, Cercetări arheologice preventive pe traseul 

Şoselei ocolitoare a municipiului Zalău, Cluj Napoca, 2009    
 
 

      



Experiment proiect s.r.l. 
Calea Mănăştur nr.89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, Aut. nr. J 12/ 4907/ 1992, CIF: RO2894535 

ACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. MUNICIPIUL ZALĂU, MEMORIU GENERAL, 2006-2007 192

 
 
 

 
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 + MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI 2005 + MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI 2009 

Editată de Ministerul Culturii şi Cultelor – Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
 

I – MONUMENTE, ANSAMBLURI ŞI SITURI ARHEOLOGICE 
Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004  Denumire Localitate Adresă Datare 

1 SJ-I-s-B-04841 Situl arheologic de la Zalău, punct "Tăneiul lui 
Winkler” 

Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler”  

2 SJ-I-m-B-04841.05 Aşezare  Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler” sec. II - III p. Chr.  
Epoca romană 

3 SJ-I-m-B-04841.04 Aşezare Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler” sec. I a.Chr. - I p.Chr.  
Latčne 

4 SJ-I-m-B-04841.03 Aşezare Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler” Hallstatt 

5 SJ-I-m-B-04841.02 Aşezare Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler” Epoca bronzului 

6 SJ-I-m-B-04841.01 Aşezare Municipiul 
Zalău 

"Tăneiul lui Winkler” Neolitic 

7 SJ-I-s-B-04842 Situl arheologic de la  Zalău, punct "Palvar”-
aşezare deschisă, fortificaţie de pământ şi 
necropolă 

Municipiul 
Zalău 

Str. 22 Decembrie 1989, la 
capătul poligonului militar 

sec. X - XIII p. Chr., 
Ev mediu 

8 SJ-I-s-B-04843 Sistem de supraveghere şi apărare limesului 
Daciei în sectorul Zalău 

Municipiul 
Zalău 

 sec. II - III p. Chr  
Epoca romană 

9 SJ-I-m-B-04843.01 Baraj de tip clausura; Turnul roman a fost distrus 
la o dată ce nu poate fi precizată; C. Toma (la sf. 
sec. XIX) găseşte doar urma zidului scos. 

Municipiul 
Zalău 

"Vârful Păstaie - Pârâul Pietrii” sec. II - III p. Chr.  
Epoca romană 

10 SJ-I-m-B-04843.02 Turn roman; Pe amplasament existau 2 turnuri, 
primul a fost distrus când s-a construit releul TV 
(1970); la ora actuală mai există un singur turn. 

Municipiul 
Zalău 

"Măgura Stânii 2” sec. II - III p. Chr.  
Epoca romană 

11 SJ-I-m-B-04843.03 Turn roman Municipiul 
Zalău 

“La Oroieşi” sec. II - III p. Chr  
Epoca romană 
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Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004  Denumire Localitate Adresă Datare 

12 SJ-I-m-B-04843.04  Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Masa Craiului”   sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

13 SJ-I-m-B-04843.05 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Dealul Dojii” sec. II - III p. Chr. 
Epoca romană 

14 SJ-I-m-B-04843.06 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Dealul Clocoţăl” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

15 SJ-I-m-B-04843.07 Turn roman Municipiul 
Zalău 

“Sub Druia” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

16 SJ-I-m-A-04843.08 Burgus roman Municipiul 
Zalău 

"Fântâna Suşigului” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

17 SJ-I-m-B-04843.09 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Măguriţa” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

18 SJ-I-m-B-04843.10 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Dealul Poguior” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

19 SJ-I-m-B-04843.11 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Dealul Pietroasa” sec. II - III p. Chr. 
Epoca romană 

20 SJ-I-m-B-04843.12 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Dealul Mare” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

21 SJ-I-m-B-04843.13 Turn roman Municipiul 
Zalău 

"Acastău” sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

22 SJ-I-m-B-04843.14 Vallum de piatră (clausura), ce se întinde pe 
teritoriul a două localităţi Zalău şi Moigrad 
(comuna Mirşid) 

Municipiul 
Zalău şi sat 
Moigrad  

“Dealu Măguriţa - Valea 
Ortelecului“ şi “Dealu Cornişte 
- Dealu Măguriţa” 

sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

23 SJ-I-s-B-04844 Situl  arheologic de la Zalău punct "Str.C.Coposu" Municipiul 
Zalău 

Str. Coposu Corneliu nr. 21-23 sec. II - IV p. Chr. Epoca 
romană 

24 SJ-I-m-B-04844.01 Aşezare Municipiul 
Zalău 

Str. Coposu Corneliu nr. 21-23 Epoca medievală 

25 SJ-I-m-B-04844.02 Aşezare Municipiul 
Zalău 

Str. Coposu Corneliu nr. 21-23 Epoca romană 

26 SJ-I-s-B-04845 Situl arheologic de la Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 
104 -106 

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazu nr. 104 -106  
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Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

 SJ-I-m-B-04845.01 Situl  arheologic de la Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 
104 -106 

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazu nr. 104 -106 Sec. VI 
Epoca postromană 

 SJ-I-m-B-04845.02 Situl  arheologic de la Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 
104 -106 

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazu nr. 104 -106 sec. II - III p. Chr. Epoca 
romană 

 SJ-I-m-B-04845.03 Situl  arheologic de la Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 
104- 106 

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazu nr. 104 -106 Hallstatt 

 
II– MONUMENTE, ANSAMBLURI ŞI SITURI  DE ARHITECTURĂ 

Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare / stil 

294 SJ-II-a-B-04986 Ansamblul urban "Strada 22 Decembrie 1989" 
(fosta str. Crasnei) 

Municipiul 
Zalău 

Str.  22 Decembrie 1989  
nr. 1 - 71 

 

295 SJ-II-m-B-04983 Casă P+1 Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 8 înc. sec. XX 
stil eclectic 

296 SJ-II-a-B-04984 Ansamblul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului” Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9 sf. sec. XIX –  
înc. sec. XX 

297 SJ-II-m-B-04984.01 Biserica  ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului” 
(fostă greco-catolică) 

Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9 1930 – 1934 
stil neobrâncovenesc 

298 SJ-II-m-B-04984.02 Casa parohială ortodoxă P+1 Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9 sf. sec. XIX 
stil neoclasic 

299 SJ-II-m-B-04985 Cazarma "General Dragalina”, azi Centrul  Militar 
Judeţean (corpul central şi corpul lateral) 

Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918  nr. 
11 

sf. sec. XIX 
stil neoclasic 

300 SJ-II-m-B-04987 Casa memorială Ady Endre  Municipiul 
Zalău 

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 45 sf. sec. XIX 

301 SJ-II-a-B-04988 Ansamblul urban "Strada Corneliu Coposu" (fosta 
str. Republicii) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Coposu Corneliu nr. 1 - 76  

302 SJ-II-m-B-04989 Bancă, azi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă şi 
Galeriile de Artă "Ioan Sima” (corpul principal) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Doja Gheorghe nr. 6 1910 
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Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

303 SJ-II-a-B-04990 Ansamblul urban "Piaţa Iuliu Maniu"  Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu  

304 SJ-II-m-B-04991 Prefectura veche, azi Primăria municipiului  Zalău  Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu nr. 3 1889 
stil neobaroc 

305 SJ-II-m-B-04992 Clădirea "Transilvania”, fost teatru orăşenesc  
(corp A, corp B, corp C)  

Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu nr. 4-6 1895 
stil eclectic cu elemente 
neoclasice 

306 SJ-II-m-B-04993 Fostă bancă, azi clădire de birouri  Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu nr. 10, colţ cu 
str. Şaguna Andrei 

1889 
stil neobaroc 

307 SJ-II-m-B-04994 Direcţia de Sănătate Publică  Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu nr. 11 cca. 1900 
stil neoclasic 

308 SJ-II-m-B-04995 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi  
Patrimoniu Cultural Naţional Sălaj 

Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu nr. 13    cca. 1900 
stil eclectic  
cu detalii Sezession 

309 SJ-II-m-B-04996 Şcoala de Fete, azi Şcoala Gimnazială "Simion 
Bărnuţiu” (corpurile C1, C2, C3) 

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazul nr. 3 1895 
stil eclectic 

310 SJ-II-a-B-04997 Ansamblul bisericii romano - catolice  Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazul  nr. 6 1878 

 SJ-II-m-B-04997.01 Biserica romano - catolică  Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazul  nr. 6 1878 
stil neoclasic 

 SJ-II-a-B-04997.02 Clădirea cultului romano – catolic, cu spaţii 
comerciale la parter  

Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazul  nr. 6 1878 

311 SJ-II-m-B-04998 Casă  Municipiul 
Zalău 

Bd. Mihai Viteazul  nr. 8 sf. sec. XIX 

312 SJ-II-a-B-05000 Ansamblul urban "Strada Andrei Şaguna" (fosta 
str. Florilor) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 1 - 20 

 

313 SJ-II-m-B-04999 Protopopiatul Ortodox  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 6 

sf. sec. XIX 
stil eclectic 

314 SJ-II-a-B-05001 Ansamblul bisericii reformate  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 7 

1900 - 1907 
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Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

315 SJ-II-m-B-05001.01 Biserica reformată  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 7 

1904 – 1907 
stil neobaroc 
arh. Papp Gyula şi  
Szabolcz Ferencz 

316 SJ-II-m-B-05001.02 Casa parohială a bisericii reformate  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 7 

cca. 1900 
stil neoclasic 

317 SJ-II-m-B-05002 Casă  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 8 

sf. sec. XIX 
stil neoclasic 

318 SJ-II-m-B-05003 Casă  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 10 

sf. sec. XIX 
stil eclectic 

319 SJ-II-m-B-05004 Casă  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 12 

sec. XIX 
stil Sezession 

320 SJ-II-m-B-05005 Casă  Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 28 

cca. 1900 

321 SJ-II-a-B-05006 Ansamblul Colegiului reformat, azi Colegiul 
Naţional  "Silvania" (corp A, corp B, corp C) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 1 1860, ref.1903, 1925 
 

 SJ-II-m-B-05006.01 Corp A – liceul propriu-zis Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 1 1903 
stil Sezession 

 SJ-II-m-B-05006.02 Corp B – iniţial internat Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 1 1860 

 SJ-II-m-B-05006.03 Corp C – iniţial şcoală elementară Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 1 1920 - 1925 

322 SJ-II-m-B-05007 Cazinoul Asociaţiei meşteşugarilor, azi Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Artă, secţia de istorie (corp 
C1, corp C2) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 9 cca. 1900 
stil eclectic 

323 SJ-II-a-B-05008 Ansamblul Spitalului vechi, azi Spitalul de boli 
contagioase  

Municipiul 
Zalău 

Str. Vladimirescu Tudor nr. 24 1889 - 1912 

 SJ-II-m-B-05008.01 Pavilionul de pneumoftiziologie – corp A Municipiul 
Zalău 

Str. Vladimirescu Tudor nr. 24 1889 

 SJ-II-m-B-05008.02 Pavilionul de boli infecţioase – corp B Municipiul 
Zalău 

Str. Vladimirescu Tudor nr. 24 1912 
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Nr. 
poz. 

Cod LMI  Denumire Localitate Adresă Datare 

  
 
 
 
 
 
Propuse spre 
clasare 

Casa în care a poposit Carol al XII-lea în 1714 
(clădirea a fost cuprinsă în LMI 1955, dar a fost 
omisă ulterior) 

Municipiul 
Zalău 

Str. Coposu Corneliu nr. 25 Refăcută la sf. sec. XIX 

 Fosta primărie, azi sediul unor partide politice 
P+1 

Municipiul 
Zalău 

Str. Unirii nr. 15  
stil neoclasic 

 Clădire administrativă P+1 – Garda Financiară, 
Sediul PDL, Centrul de Afaceri Transilvania 

Municipiul 
Zalău 

Piaţa Iuliu Maniu nr. 9 cca. 1900 
stil neoclasic de valoare 
medie 

 Casă P+1 cu acoperiş terasă Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 2 

 
stil cubist 

 Biserica ortodoxă “Sfânta Treime” Municipiul 
Zalău 

Str. Şaguna Andrei, mitropolit 
nr. 4 

 

 Casă Municipiul 
Zalău 

str. Cloşca nr.  cca. 1910 

 
III – MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

Nr. 
poz. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

510 SJ-III-m-B-05150 Bustul lui Simion Bărnuţiu Municipiul 
Zalău 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12, 
în faţa Prefecturii 

1959  
sculptor Romulus Ladea 

511 SJ-III-m-B-05151 Monumentul Wesselenyi Municipiul 
Zalău 

Piaţa Maniu Iuliu, în faţa 
Clădirii "Transilvania” 

1902  
sculptor Janos Fadrusz 

 
IV – MONUMENTE MEMORIALE / FUNERARE – NU EXISTĂ 

 
Notă: Cod LMI, conform Legii nr. 422 / 2001, Ordinul MCC nr. 2682 / 2003 şi Ordinul MTCT nr. 562 / 2003:  

SJ – judeţul Sălaj 
Categorii după natura obiectivului:    Categorii de monumente istorice:   Grupe valorice pt. clasarea monumentelor istorice:  
I – arheologie    m – monument      A – de valoare naţională şi universală 
II – arhitectură      a – ansamblu      B – reprezentative pt. patrimoniul cultural local 
III – monumente de for public    s – sit  
IV – monumente memoriale/funerare 
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI PRIORITĂŢI 

 
DOMENII 

 
DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCULAŢIE 

Lipsa zonei de siguranţă / protecţie 
de-a lungul autostrăzii propuse, DN, 
DJ, DC, drum ocolitor propus 

Instituirea zonei de siguranţă de  
- 13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi; 
- 12 m din ax drum judeţean / ocolitor propus, pe 

ambele părţi; 
- 10 m din ax drum comunal, pe ambele părţi; 
Instituirea zonei de protecţie de: 
- 50 m din ax autostradă, pe ambele părţi; 
- 22 m din ax drum naţional, pe ambele părţi; 
- 20 m din ax drum judeţean / ocolitor propus, pe 

ambele părţi; 
- 18 m din ax drum comunal, pe ambele părţi; 

Lipsa zonei de siguranţă / protecţie 
de-a lungul CF 

Instituirea zonei de siguranţă de 20 m / protecţie de 
100 m la CF, faţă de ecartament, în fiecare parte 

Lipsa programelor pt. modernizarea şi 
repararea reţelei stradale existente 

Modernizarea carosabilului, trotuarelor, marcajului 
rutier, semnalizării circulaţiei, semaforizării 

Poduri / pasarele insuficiente peste 
cursuri de apă, CF 

Interdicţie temporară de construire până la 
realizare poduri şi pasarele, pe bază de PUD 
(raza 100 m) 

Număr insuficient de parcări / garaje 
publice 

Amenajarea de parcări publice (1 parcare / 5 
locuinţe, 1 parcare / 3 apartamente, 1 parcare / 30 
salariaţi în adm. + 20 %,  1 parcare / 50 mp 
comerţ, 5 parcări / biserică, 1 parcare / 30 locuri 
cămin cultural sau teren sport, 1 parcare / 4 cadre 
didactice sau sanitare, 1 parcare / 5 locuri 
restaurant, 4 parcări / 10 paturi cazare, 1 parcare / 
100 mp clădiri agro-industriale şi depozite). 
Realizarea de parcări / garaje publice (50 locuri / 
1.000 locuitori) la max. 250 m faţă de zona 
centrală.  

Drumuri de explotare, înguste, fără 
trotuare, fără sistem de colectare al 
apelor pluviale 

Amenajarea şi modernizarea drumurilor (min. 12 
m lăţime, cu 2 benzi), amenajarea de trotuare şi a 
sistemului de colectare al apelor pluviale în zonele 
de extindere propuse 

Circulaţie congestionată de traficul 
greu / de tranzit 

Interdicţie temporară de construire până la 
realizare drum ocolitor pe bază de PUZ - fâşie de 
min. 100 m lăţime la sud, vest şi est municipiu (min. 
12 m lăţime, cu 2 benzi). 

Lipsa amenajărilor de intersecţii între 
drum ocolitor / autostradă / DN / străzi 

Interdicţie temporară de construire până la 
asigurarea accesului la drumul ocolitor propus, pe 
bază de PUD (intersecţii R = min 100 m). 
Asigurarea fluenţei traficului pe drumul ocolitor 
propus (intersecţii cu relaţie stânga - dreapta la 
min 500 m distanţă, intersecţii cu relaţie dreapta la 
min 100 m distanţă) 

Zone conflictuale între autovehicole, 
pietoni, biciclişti  

Amenajarea de piste de biciclişti pe 2 benzi şi 2 
sensuri (2 m lăţime) sau 1 bandă şi 1 sens (1,5 m 
lăţime) în paralel cu trotuarul anumitor artere 
principale.  

Zonă pietonală nevalorificată Reamenajare zonă pietonală - Piaţa Iuliu Maniu, 
pe bază de PUZ 

Insuficienţa transportului în comun  Extinderea şi reorganizarea transportului în comun; 
reamplasare staţii 
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DOMENII 
 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOND 
CONSTRUIT ŞI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

Risc mediu de inundare prin 
scurgerea apelor de pe versanţi 

Interdicţie temporară de construire până la 
realizarea / refacerea canalizării apelor pluviale, 
conform volumului de apă de pe versanţi. 

Risc de inundare prin ridicarea 
nivelului pânzei freatice 

Interdicţie temporară de construire până la  
amenajarea de drenuri, întreţinerea celor existente, 
decompactarea solului şi lucrări pedoameliorative. 
Se recomandă construcţii fără subsol şi plantarea 
terenurilor cu specii arboricole absorbante (plop şi 
arin)  

Risc de inundare prin revărsarea 
apelor de suprafaţă (frecvenţă medie-
redusă) 

Interdicţie temporară de construire până la 
regularizarea albiilor şi efectuarea de lucrări 
hidrotehnice.  

Poduri subdimensionate dpdv 
hidraulic 

Interdicţie temporară de construire până la 
redimensionarea dpdv hidraulic a podurilor 

Alunecări de teren declanşate Interdicţie temporară de construire şi luarea de 
măsuri de amenajare până la stabilizarea terenului 
(drenuri speciale, consolidarea prin pilonare etc).  
Se interzic: construcţiile de orice tip, defrişările,  
excavaţiile la baza versanţilor. Se recomandă 
plantarea zonelor afectate cu esenţe cu rădăcină 
adâncă. Se vor amplasa semne de avertizare şi 
bariere artificiale în calea de desfăşurare a 
acestor procese. 

Risc ridicat de alunecări de teren şi 
prăbuşiri 

Alunecări de teren stabilizate / 
Risc mediu-mic de alunecări de teren 

Interdicţie temporară de construire până la 
elaborarea de expertiză geotehnică. Se interzic: 
defrişările, excavaţiile la baza versanţilor. Se 
recomandă construcţii din materiale uşoare cu 
regim de înălţime de max P+1 şi plantarea zonelor 
afectate cu esenţe cu rădăcină adâncă. 

Tasare activă 
 

Interdicţie temporară de construire până la 
refacerea canalizării apelor pluviale, pentru 
excluderea scurgerilor accidentale. Autorizaţiile de 
construire se vor elibera, doar cu studiu geotehnic 
pentru fiecare parcelă, iar fundaţiile se vor executa 
mai adânci decât stratul de tasare. Se recomandă 
devierea traficului greu. 

Insuficienţa spaţiilor pentru instituţii şi 
servicii publice 

Rezervarea de terenuri pt. instituţii şi servicii 
publice şi elaborarea de PUZ-uri / PUD-uri 

Locuinţe individuale şi colective 
insuficiente 

Extinderea intravilanului şi elaborarea de PUZ-uri / 
PUD-uri pentru parcelare şi schimbare destinaţie 
teren agricol.  
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DOMENII 

 
DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
SPAŢII 
PLANTATE, 
AGREMENT, 
PERDELE DE 
PROTECŢIE 

Lipsa de perdele de protecţie la căi de 
circulaţie, de-a lungul CF, DN, DJ, DC 

Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a lungul 
CF, DN, DJ, DC (20 % din suprafaţa căilor de 
circulaţie), fără a periclita vizibilitatea la trafic 

Lipsa de perdele protecţie la unităţile 
agricole, industriale / depozitare 

Amenajarea de perdele de protecţie (minim 20% 
din suprafaţa terenului rezervat pentru unităţi 
agricole, industriale / depozitare) 

Lipsa de perdele de protecţie la 
platformele de depozitare temporară a 
deşeurilor şi la cimitire 

Amenajarea de perdele de protecţie (minim 20% 
din suprafaţa terenului rezervat pentru platforme 
de depozitare temporară a deşeurilor şi cimitire) 

Lipsa de perdele de protecţie la 
construcţiile tehnico-edilitare 

Plantarea de perdele de protecţie (minim 20% din 
suprafaţa terenului rezervat pentru construcţii 
tehnico-edilitare) 

Lipsa spaţiilor plantate pe terenurile 
riverane cursurilor de apă / lacului 

Plantarea cu vegetaţie arboricolă pe terenurile 
riverane cursurilor de apă / lacului 

Lipsa amenajărilor aferente spaţiilor 
verzi publice şi terenurilor de sport 

Amenajarea de parcuri / grădini publice (15 mp / 
locuitor), scuaruri (2,5 mp / locuitor), locuri de 
joacă pt. copii (1,3 mp / locuitor), terenuri de sport  
şi ştranduri conform normelor în vigoare. 

Zone de agrement (pădure parc) 
insuficient amenajate 

Amenajarea zonelor de agrement pe bază de PUZ 
(min. 15 mp / locuitor) 

 
 

DOMENII 
 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEME DE 
MEDIU 

Poluarea electromagnetică (LEA, 
staţie electrică de transformare, 
antenă GSM) 

Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de 
protecţie LEA 220 / 110 / 20 KV (min. 5 / 4 / 3 m 
de la conductorul extrem), a staţiilor de 
transformare (min. 50 m de la incintă) şi a antenei 
GSM (pe o rază de 150 m). 

Poluare olfactivă (în vecinătatea gropii 
de gunoi, târgului de animale, pieţei 
agroalimentare, cimitirelor umane, 
staţiei de epurare, autobazei serviciilor 
de salubritate) 

Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de 
protecţie sanitară a:gropii de gunoi (pe o rază de 
1000 m), staţiei de sortare a deşeurilor (pe o rază 
de 500 m), târgului de animale (pe o rază de 500 
m), pieţei agroalimentare (pe o rază de 40 m), 
cimitirelor umane (pe o rază de 50 m), staţiei de 
epurare (pe o rază de 300 m), autobazei serviciilor 
de salubritate (pe o rază de 200 m). 

Poluarea chimică a solului (plumb) şi 
aerului, poluarea fonică, de-a lungul 
CF şi DN  

Plantarea de fâşii de protecţie vegetale / bariere 
izolatoare tehnice; Interzicerea legumiculturii pe o 
distanţă de 50 m pe ambele părţi ale CF şi DN.  

Risc tehnogen (de explozie în 
vecinătatea magistralelor de transport 
gaz, SRM gaz, depozitelor şi staţiilor 
de carburanţi, fabrica de oxigen, 
depozit de muniţie) 

Se interzice amplasarea construcţiilor în zona cu 
risc de explozie: 
- 20 m între conducta de transport gaz şi locuinţe; 
- 30 m faţă de incinta SRM; 
- 200 m de la limita incintei depozitului de muniţie 
şi alte construcţii. 

Lipsa zonelor de protecţie sanitară de-
a lungul cursurilor de apă / în jurul 
lacurilor 

Instituire zonă de protecţie sanitară, câte 15 m din 
albia minoră pe ambele maluri, respectiv 15 m în 
jurul lacului. Interzicerea şi sancţionarea 
depozitării şi deversării de deşeuri menajere pe 
malurile cursurilor de apă / lacului şi refacerea 
cadrului natural  

Cursuri / luciu de apă colmatate Lucrările de decolmatare a albiilor / lacului se vor 
executa din 5 în 5 ani. 
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DOMENII 

 
DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTEJAREA 
ZONELOR: 
CU VALOARE 
DE 
PATRIMONIU 
ŞI PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE ÎN 
VIGOARE 
FAŢĂ DE 
CONSTRUCŢII 
ŞI CULOARE 
TEHNICE CU 
DESTINAŢIE 
SPECIALĂ, 
ZONE 
POLUATE 

Lipsă PUZCP-Centru istoric Elaborare PUZCP-Centru istoric şi regulament pt. 
lucrări de intervenţie (consolidare, restaurare, 
modernizare, punere în valoare / introducere în 
circuit public / păstrare perspective spre 
monumente istorice) 

Lipsa zonelor de protecţie aferente 
patrimoniului arheologic 

Identificarea şi delimitarea zonelor de protecţie a 
patrimoniului arheologic. Acordarea de autorizaţii 
de construire în aceste zone, doar pe baza 
avizului MCC şi Patrimoniului Naţional sau al 
serviciilor deconcentrate. 

Distanţă neadecvată între terenurile 
MApN şi restul construcţiilor limitrofe 

Raza minimă admisă în extravilan este de 2400 
m; Pt. orice lucrări de construcţii executate pe 
terenurile limitrofe acestora, se va solicita avizul 
MApN, MI, SRI; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară 
aferentă târgului de animale  

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 500 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară 
aferentă spitalului de animale 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 30 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară 
aferentă pieţei agroalimentare  

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 40 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară din 
jurul fermelor de animale 

Se vor respecta normele sanitare conf. Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 536 / 1997 privind 
distanţele între locuinţe şi fermele zootehnice 
(min. 100 m). 

Lipsa zonelor de protecţie aferentă 
unităţilor industriale şi de depozitare 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară între 
unităţile de învăţământ / cultură / 
sănătate şi locuinţe 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară între 
unităţile comerciale / prestări servicii şi 
locuinţe 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 15 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară între 
parcare / groapă compost / platformă 
deşeuri / adăpost animale şi locuinţe 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 10 m, 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară 
pentru conducta de aducţiune apă  

Instituire zonă de protecţie sanitară cu regim sever 
pe o distanţă de 10 m din ax, în fiecare parte şi 30 
m faţă de orice sursă de poluare; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară din 
jurul surselor de apă 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 100 m 
în amonte de priză, 25 m în aval şi lateral de priză, 
respectiv 10 m faţă de staţia de pompare şi 20 m 
faţă de rezervorul de apă; 

Distanţă neadecvată între fosele 
septice şi fântâni 

Distanţa minimă admisă este de 30 m; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară 
pentru staţia de epurare  

Instituire zonă de protecţie sanitară la o distanţă 
de 300 m, faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie sanitară din 
jurul cimitirelor umane 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m 
faţă de locuinţe; 

Lipsa zonei de protecţie aferentă LEA Instituire zonă de protecţie la o distanţă de:  
- 50 m între staţiile de transformare şi locuinţe; 
- 5 / 4 / 3 m între conductorul extrem LEA 220 / 

110 / 20 KV şi locuinţe; 
- se interzice trecerea LEA peste locuinţe; 
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DOMENII 

 
DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
PROTEJAREA 
ZONELOR: 
CU VALOARE 
DE 
PATRIMONIU 
ŞI PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE ÎN 
VIGOARE 
FAŢĂ DE 
CONSTRUCŢII 
ŞI CULOARE 
TEHNICE CU 
DESTINAŢIE 
SPECIALĂ, 
ZONE 
POLUATE 

Lipsa zonei de protecţie aferentă 
antenei GSM 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 150 m, 
faţă de locuinţe 

Lipsa zonei de protecţie aferentă 
obiectivelor cu risc de explozie 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de minim: 
- 20 m între conducta de transport gaz şi staţiile / 

posturile electrice de transformare; 
- 60 m între conducta de transport gaz şi staţiile 

de carburanţi; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi clădiri; 
- 50 m între conducta de transport gaz şi  

depozite de gunoaie; 
- 80 m între conducta de transport gaz şi CF; 
- 22 m între conducta de transport gaz şi DN; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi DJ; 
- 18 m între conducta de transport gaz şi DC; 
- 30 m faţă de incinta SRM 
- 1100 m faţă de depozitul rezervă de stat – 

motorină (zona letală) 
- 529 m faţă de depozitul de desfacere produse 

petroliere – benzină (zona letală) 
Lipsa zonei de protecţie aferentă 
depozitelor de deşeuri solide / staţiei 
de sortare deşeuri 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 1000 
m, faţă de locuinţe în cazul depozitelor de deşeuri 
solide, respectiv 500 m faţă de locuinţe în cazul 
staţiei de sortare deşeuri. 

Lipsa zonei de protecţie aferentă 
staţiei meteo 

Instituire zonă de protecţie absolută la o distanţă 
de 30 m. Pt. orice lucrări de construcţii executate 
pe terenurile limitrofe pe o distanţă de 500 m de la 
zona de protecţie absolută, se va solicita avizul 
Centrului Meteorologic Regional. 

Lipsa zonei de protecţie aferentă 
autobazei serviciilor de salubritate 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 200 m, 
faţă de locuinţe; 
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2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
 
• PUG - Instrument de implementare a politicilor de dezvoltare locală 

Planul urbanistic general este unul din instrumentele administraţiei publice 
locale prin care asigură planificarea şi coordonarea dezvoltării localităţii. Acest 
instrument necesită coordonarea eforturilor comunităţii la încă două nivele: cel al unui 
plan de management eficient şi a unor politici financiare care să facă viabile fiecare 
sector al dezvoltării locale: dezvoltarea terenurilor, locuirea, dezvoltarea serviciilor 
publice, renovarea şi întreţinerea cadrului fizic existent, dezvoltarea economică, 
protecţia mediului localităţii.  

Luarea deciziei este în sarcina factorilor politici abilitaţi; pregătirea acesteia se 
face de către specialişti, iar implementarea de către factorii executivi. La fiecare din 
aceste trei etape: prin reprezentare, prin rezultatele prelucrării datelor, prin asumarea 
procesului de implementare, participarea cetăţeanului constituie baza procesului în 
sine. 

 
• Domeniile strategice ale dezvoltării locale 

Dezvoltarea locală implică activităţile concertate ale tuturor membrilor 
comunităţii, în scopuri colectiv asumate, ca factori angajaţi în diverse domenii 
specifice, dar în egală măsură ca cetăţeni. Domeniile strategice ale dezvoltării locale 
sunt următoarele: 
- demografic; 
- economic; 
- social; 
- cultural; 
- cadrul fizic; 
- mediul localităţii; 
- politic. 

Domeniilor strategice de dezvoltare le corespund un număr de obiective 
strategice care definesc orientarea şi priorităţile care pot fi dezvoltate de către 
comunitatea respectivă, având un anumit potenţial. 
 
• Actorii implicaţi în procesul de implementare a PUG 
- Administraţia Publică Locală are ca principală sarcină coordonarea şi 

planificarea dezvoltării locale; ea acţionează ca lider şi ca partener în acelaşi 
timp, potrivit scopului urmărit şi gradului de implicare necesar. 

- Sectorul Public este orientat cu precădere spre diversificarea ofertei către 
populaţie şi ridicarea nivelului acesteia; în sarcina acestui sector stau 
planificarea şi finanţarea serviciilor publice, managementul şi adecvarea 
acestora la exigenţele dinamice ale comunităţii. 

- Sectorul Privat urmăreşte şi se adapteză cererilor pieţei; este interesat în 
regulamente locale flexibile, piaţă de terenuri structurată, amplasamente de 
calitate, informaţie adecvată. Rezultatele conlucrării cu acesta se traduc în 
dezvoltarea competititivităţii, diversificarea ofertei, locuri de muncă, crearea de 
pieţe. 
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- Cetăţenii structuraţi în grupuri de interese şi pe venituri, constituie factorul de 
bază în implementarea politicilor de dezvoltare locală: sunt sursa principală de 
informaţii la nivelul PUG şi instrumentul principal de control al adecvării 
propunerilor, sunt de asemenea, mijlocul permanent de implementare şi 
evaluare a rezultatelor măsurilor respective. 

 
• Etape relevante ale PUG care solicită consultarea cetăţenilor 
- Pregătirea PUG constă în culegerea şi actualizarea datelor pentru construirea 

liniilor strategice de dezvoltarea a localităţii, structurarea acestora şi procesul de 
analiză a situaţiei existente şi a disfuncţionalităţilor. Informaţiile privind nevoile 
populaţiei pot confirma sau aduce schimbări în structurarea planului urbanistic 
local. De la nivelul acestor informaţii se conturează specificul, identitatea locală 
– modul personalizat în care sunt rezolvate disfuncţiunile, în care este 
valorificată suma resurselor. 

- Evaluarea  adecvării propunerilor făcute prin PUG, verificarea regulamentului 
local aferent are loc prin consultarea cetăţenilor. La această fază sunt 
semnalate situaţii particulare care pot scăpa abordării la scara localităţii, 
precum şi schimbări survenite în timpul întocmirii documentaţiei PUG. 

- Implementarea planului urbanistic are loc prin utilizarea banilor publici şi prin 
respectarea regulamentului local de urbanism; ambele laturi ale acestui proces 
reclamă asumarea de către cetăţeni a prevederilor PUG, implicarea în 
monitorizarea acestuia. Odată însuşite, PUG şi regulamentul aferent  devin 
‘lege’ locală. 

- Monitorizarea este un proces complex în cadrul căruia presiunile interesului 
comunităţii le domină de regulă pe cele ale intereselor individuale, iar 
obiectivele pe termen mediu fac, poate, mai puţin interesante pe cele pe termen 
scurt. Înţelegerea acestui raport este importantă pentru construirea unei 
atitudini civice durabile. 

 
• Modalităţi de implicare a cetăţenilor 
- Utilizarea mijoacelor de comunicare în masă este una din modalităţile cele mai 

eficiente de diseminare a informaţiei şi de obţinere a unei imagini generale a 
reacţiei cetăţenilor. Acest proces presupune un parteneriat solid cu firmele şi 
instituţiile de profil. 

- Utilizarea mijloacelor de culegere a informaţiilor relevante în diverse faze de 
structurare a PUG: Chestionarele, sondajele de opinie, interviurile sunt  
modalităţi specifice de a obţine date primare privind, de exemplu, opţiunile 
cetăţenilor pentru direcţii de dezvoltare, sau stabilirea de priorităţi la nivel local 
care, prelucrate de către specialişti vin în sprijinul procesului de întocmire a 
PUG,  

- Informarea şi dialogul prin centrele de informare pentru cetăţeni sunt esenţiale 
pentru că oferă un mediu transparent şi profesional, favorabil comunicării 
bilaterale. 

- Utilizarea corespondenţei cu cetăţenii urmăreşte stârnirea reacţiilor la probleme 
punctuale, în scopul găsirii unei soluţii, pentru care localnicii pot determina 
curente de opinie în favoarea unei anumite abordări. 

- Structurarea de grupuri de interes cetăţenesc se află la îndemâna administraţiei 
locale ca unul din cele mai puternice instrumente de angajere a cetăţenilor în 
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rezolvarea unor probleme de anvergură medie. Acest proces presupune efortul 
de a concerta interesele indivizilor într-o organizaţie cetăţenească sprijinită de 
factorii locali abilitaţi, în procesul de rezolvare a problemei respective.  

- Alcătuirea de grupuri consultative priveşte structurarea pe domenii de interes 
local a unor cetăţeni neangajaţi neapărat în sisteme instituţionale, dar care pot 
oferi sprijin competent în acordarea de informaţii şi consultanţă cu privire la 
acele domenii. Scopul grupurilor consultative este de a adecva soluţii propuse 
prin PUG, la capacitatea de implementare a populaţiei. 

- Constituirea de lideri locali este un instrument eficient de descentralizare a 
atribuţiilor administraţiei locale la nivelul micilor comunităţi ale localităţii; este o 
interfaţă eficientă pentru mobilizarea potenţialului uman local în implementarea 
prevederilor PUG, precum şi pentru culegerea reacţiilor micilor comunităţi în 
acest sens. Liderii locali sunt persoane charismatice care se implică în acest 
proces în mod voluntar şi pentru care recunoaşterea eforturilor lor şi rezolvarea 
problemelor sunt singurele aşteptări.  

- Alte manifestări. La îndemâna administraţiei stă o gamă largă de instrumente 
care să aducă într-un mod premeditat împreună pe cetăţeni şi problemele lor: 
evenimente existente sau create care să favorizeze contactul între cetăţeni 
implicaţi în rezolvarea unei anumite probleme, care să aducă împreună într-un 
cadru neoficial cetăţeni şi factori de decizie, care să conducă la schimburi de 
experienţă în domenii de interes etc. La fel de importantă este crearea unei 
baze civice în educaţia la nivelul grădiniţelor şi şcolilor, utilizând mai mult 
contactele cu aspecte concrete, jocuri, simulări, decât teoria care, de multe ori 
este prea aridă. 
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PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIU ZALĂU 
FAZA: CONSULTAREA POPULAŢIEI 

CHESTIONAR 
 
Vă rugăm să participaţi cu opţiunea dumneavoastră la planificarea dezvoltării municipiului Zalău 

Nr.  
crt. 

Propuneri de dezvoltare Opţiunea Unde:  Cartierul / Zona / Strada 
DA NU 

1a Realizare locuinţe individuale. 
-    înşiruite 
-    cuplate 
-    izolate 

 

1b Realizare locuinţe colective. 
- P+2 
- P+4 
- P+10 

2 Reconversie zone industriale neutilizate în 
spaţii pt. servicii (garaje publice, comerţ en-
gros, birouri) 

3 Realizare dotări: 
3a administrative (birouri, centru de 

consultanţă / de afaceri) 
3b învăţământ superior (campus universitar) / 

postliceal (construcţii, etc.) 
3c sănătate şi asistenţă socială (spital, azil de 

bătrâni, centru de plasament pt copii) 
3d cultură (teatru, cinematograf, expoziţie, 

bibliotecă judeţeană, sală de conferinţe) 
3e centre comerciale / supermarketuri 
3f turism (hoteluri 4 stele) 
3g alimentaţie publică (4 stele) 
4 Realizare bază de agrement (parcuri, 

păduri, ştranduri) / dotări sportive 
5 Reabilitare zonă centrală – spaţii 

comerciale cu standard ridicat, etc 
6 Extindere reţea de transport în comun în 

cartierele  - străzile... 
7 Realizare pistă pentru biciclişti, de-a lungul 

reţelei majore de străzi 
8 Realizare drum ocolitor pentru traficul greu, 

la sud faţă de municipiu 
9 Modernizare străzi, intersecţii 
10 Modernizare reţea de apă, canalizare, 

electrică, gaz, telefonie, termoficare, 
deşeuri menajere 

11 Ce fel de activităţi economice noi să se 
propună... 

12 Extindere intravilan spre (Hereclean, 
Moigrad, Meseni / Aghireş) 

 
DATE PERSONALE: 

 Vârsta:  sexul:           F                  M 
ŞCOALA / STUDII ABSOLVITE 
PROFESIA / OCUPAŢIA:   elev / student; şomer; pensionar; muncitor; funcţionar; inginer; etc 
DATA:                                                                  ORA 

Vă mulţumim 
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INTERVIU – “FOCUS GRUP” 

 
Pentru a completa informatiile de natură statistică despre municipiul Zalău am 

optat pentru o discuţie în grup cu persoane care prin natura profesiei lor sunt 
apropiate de problematica dezvoltării urbane şi au o influenţă apreciabilă asupra 
elaborării şi acceptării noului PUG. 

Interviul a urmărit trei teme majore.  
- modul în care planificatorii îşi imaginează dezvoltarea oraşului astfel încât să se 

poate prevedea funcţii şi evoluţii specifice conform aşteptărilor şi cunoaşterii 
locale.  

- harta mentală a oraşului sau modul în care spaţiul din punct de vedere 
perceptiv este structurat în acest moment.  

- înţelegerea principalelor probleme ale actualului PUG.  
Cele trei mari teme oferă avantajul că fac vizibil modul în care este reprezentată 

şi argumentată funcţionarea spaţială actuală a oraşului; aşteptările, expectanţele 
specialiştilor faţă de configuraţia şi funcţionarea oraşului în viitorul apropiat (următorii 
10 ani) şi care sunt impedimentele în evoluţia aşteptată a oraşului din punct de 
vedere al PUG. 
 

Dezvoltarea Zalăului în următorii 10 ani. Scenariul optimist 
Participanţii au fost rugaţi să îşi imagineze un scenariu de dezvoltarea optimist 

sau posibil al oraşului Zalău în următorii 10 ani. Intervievaţii au căzut de acord că 
există următoarele sectoare mari de dezvoltare: 
- sectorul economic şi în special sectorul industrial;  
- sectorul locativ, iar în acest sens se aşteaptă dezvoltarea sectorului de case 

individuale;  
- sectorul turism, asociat cu vestigiile romane, antice ale oraşului. 
 

Percepţia evoluţiei economice 
Principala tendinţă şi potenţialul de dezvoltare economică este perceput de 

către specialiştii cu care am discutat ca fiind reprezentată de dezvoltarea industrială 
promovată prin intermediul investitorilor cheie: Michelin (producători cauciucuri 
pentru roţi) şi Tenaris-Silcotub (producători ţevi). Cele două întreprinderi sunt jucători 
importanţi pe piaţa globală în sectorul lor de activitate. Urbaniştii indică că aceste 
întreprinderi au solicitat de curând aprobarea unor noi construcţii şi extinderi. 
Michelin parcurge partea a doua a planului de dezvoltare, adică extinderea activităţii, 
prima parte fiind formarea unui personal calificat. Există solicitări de construcţii 
industriale şi de la investitorii privaţi pentru  industrie mică.  

Rominserv şi Cuprom sunt consideraţi ca fiind de asemenea actori industriali 
importanţi. Aceste întreprinderi sunt percepute ca fiind mai puţin puternice decât cele 
menţionate mai sus având însă şi ele un rol strategic pentru Zalău. Rominserv Valves 
Iaifo Zalău este parte a companiei Rompetrol, investitor care a preluat vechea fabrică 
de Armături şi a păstrat specificul activităţilor (producţie de valve industriale). 
Cuprom-ul a preluat vechiul Elcond şi produce în continuare sârmă de cupru emailată 
şi e percepută ca firmă în continuă dezvoltare. 

În scenariul optimist de dezvoltare a oraşului, după industria prelucrătoare, 
serviciile turistice reprezintă al doilea motor de dezvoltare economică: „Iar serviciile, 
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după cum se poate vedea pe stânga şi dreapta, cum intraţi in Zalău. se dezvoltă 
pensiuni si servicii turistice”.  

Oraşul devine şi va deveni ţinta marilor lanţuri de supermarketuri, precum  
Kaufland, care deja e sigur că se va localiza în Zalău, şi există solicitări din partea 
lanţului Bila. 

Întrebaţi de posibilitatea dezvoltării serviciilor industriale, intervievaţii nu aveau 
clar definit termenul, însă au reuşit să îi contureze treptat sensul. „Michelin si Tenaris 
lucrează cu intreprinderi de construcţii, transporturi, catering. Ei nu îşi angajează 
muncitori sau oameni pentru lucrurile acestea, ci firme”.  

Un alt sector în care se observă o evoluţie pozitivă este cel al serviciilor 
bancare. Zalăul a atras deja deschiderea mai multor sucursale: BCR, BRD, BT, OTP, 
Raiffeisen Bank, Banca Carpatica, SANPAOLO IMI Bank, CEC, Eurobank. BCR-ul 
şi-a dezvoltat o reţea de agenţii, precum şi Banca Transilvania. În momentul de faţă 
mai există două solicitări pentru sucursale: Finansbank, Volksbank, Banca 
Romanească. 

În următorii 10 ani se va construi şi autostrada care va trece pe lângă Zalău, şi 
care va oferi oportunitatea de a dezvolta afaceri de tranzit. Zalăul ar putea deveni în 
acest caz un nod dacă se vor construi şi rutele ocolitoare care vor face legătura cu 
frontiera şi oraşele Satu Mare / Baia Mare. „Cei care vor veni de la Braşov, vor coborî 
la Zalău si de aici se va putea merge spre Baia Mare şi Satu Mare”.  

Este evident că specialiştii cu care am discutat consideră activităţile economice 
ca fiind activităţile dominante în structurarea şi funcţionarea oraşului. Dezvoltarea 
municipiului Zalău depinde de anvergura şi volumul investiţiilor în economia locală. 
Serviciile, în special în domeniul turismului, sunt considerate de asemenea ca fiind o 
posibilitate de dezvoltare mai ales a atractivităţii localităţii. Sectorul serviciilor este 
considerat un sector cheie în contextul realizării autostrăzii în Transilvania. Zalăul 
poate fi un important nod de comunicaţii şi facilităţi pe această rută. 
 

Dezvoltarea locativă 
Oraşul începe sa se structureze tot mai bine având la bază separarea spaţială 

tot mai clară a zonei industriale de zonele rezidenţiale, argumentează participanţii: 
„Zonele rezidenţiale se vor dezvolta spre sud, spre Meseş, iar industria se dezvoltă 
spre nord, şi mai sunt alte zone adiacente unde aşteptăm investitori”. Zonele de 
locuire se dezvoltă mai ales sub forma caselor individuale, dar în ultimul timp se 
construiesc locuinţe colective mici P+2. Zonele aşteptate de dezvoltare locativă sunt 
spre zona Aghireş, pentru că în perspectivă pe aici se va face accesul spre 
autostradă. Acest lucru nu exclude dezvoltarea în continuare pe versanţi. Experţii 
intuiesc că locuinţele colective sunt o opţiune viabilă, mai ales în condiţiile în care se 
va realiza autostrada şi va creşte valoarea tuturor terenurilor din zonă. Costurile 
pentru locuinţe se pot reduce, sau menţine la cote valorice acceptabile pe piaţă, în 
condiţiile în care se optează pentru construcţii cu mai multe etaje. 

 
Dezvoltarea turismului  
Oraşul se va putea dezvolta şi spre Ortelec, mai ales dacă se va face o legătură 

mai bună cu castrul roman Porolissum şi se va promova turismul spre aceste vestigii. 
Această zonă, aprecia un expert, poate fi legată de axa Zimbor-Zalău unde există o 
serie de monumente din aceeaşi perioadă, care ar putea fi puse în valoare. Iar dacă 
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se continuă săpăturile arheologice şi descoperirile, se dezvoltă automat muzeele 
care vor expune potenţialul patrimoniu din ruinele romane.  

Centrul istoric al oraşului găzduieşte puţine clădiri valoroase, comparativ cu alte 
oraşe din vecinătate, însă şi acest patrimoniu poate fi reconstruit prin intermediul 
fondurilor disponibile la nivel regional, prin proiectele de reabilitare a centrelor istorice 
ale oraşelor din Regiunea NV.  
 

Competiţia cu alte oraşe din regiune 
„Este un oraş dintre cele mici, sub 100.000 de locuitori. O dezvoltare foarte 

optimistă nu pot să presupun”, afirma reprezentantul Consiliului Judeţean. Zalăul 
este în cadrul judeţului un centru puternic de polarizare, celelalte trei oraşe nu 
reprezintă concurenţă reală. „În afară de Jibou care este nod feroviar şi are parc 
industrial parţial pus în practică”, alţi competitori nu există în judeţ.  

Adevăraţii competitori sunt celelalte oraşe din cadrul regiunii de dezvoltare NV 
şi din cadrul regiunilor istorice Transilvania, Crişana şi Maramureş. 

Specialiştii consideră că municipiul Zalău trebuie să fie atractiv din punct de 
vedere economic.  

 
Industria. Una e să vină un SRL să facă ceva şi una este să vină un trust. Am 

avut noroc cu cele trei, patru firme mari. Alţii au venit şi au plecat. Electroluxul a 
venit, îi trebuia un teren plat şi utilat aşa cum e la Arad şi foarte ieftin.”, nota un 
participant. Tot Ardealul este în competiţie cu Europa Centrală, pentru că investiţiile, 
argumentau ei, se opresc la graniţa vestică şi sudică. „Noi ce avem am pus la 
dispoziţie”. În momentul de faţă documentaţiile de urbanism care sunt întocmite, sunt 
disponibile pentru consultare. „Aşteptăm să se solicite investiţia respectivă”. Oraşul a 
făcut documentaţia prin care în planul de urbanism zonal se specifică utilizarea 
terenurilor în scopuri industriale. „Conceptul de Parc Industrial a fost propus în 
documentaţie, însă utilarea şi parcelarea terenului este un lucru prea costisitor, ele 
trebuie făcute de către investitorii interesaţi să se plaseze în Zalău”. 

 
Turismul. Din punctul de vedere al patrimoniului, Zalăul are mai puţine resurse 

decât alte oraşe din regiunea NV. „Zona centrală nu este compactă şi nici clădirile 
istorice nu sunt valoroase, nu sunt vechi. Noi nu avem de oferit obiective, 
monumente de categoria A precum la Bistriţa”. Zalăul poate deveni atractiv pentru 
turişti cu aşezarea romană Polorissum. Vestigiile romane din zonă pot fi legate de 
Zalău şi astfel se poate suplini lipsa clădirilor de patrimoniu, iar actualul centru poate 
fi reechilibrat arhitectonic prin intermediul proiectelor actuale de construcţie. 
Arhitectul care are în competenţă patrimoniul istoric al oraşului argumenta că 
pericolul este prezent la extinderile clădirilor centrale: .„Acele excrescenţe de la 
parter”. Problema acestor extinderi este că ele nu sunt concepute unitar, iar efectul 
vizual creat este al unui mozaic inestetic. În plus în zona centrală s-au făcut unele 
modificări la clădirile protejate fără respectarea tuturor cerinţelor legale.  

 
Învăţământ universitar. În momentul de faţă există două facultăţi private „Spiru 

Haret” şi Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", iar Universitatea Tehnică din Cluj şi-a 
deschis câteva secţii în Zalău. De aceea participanţii consideră că educaţia ar putea 
fi un alt punct de polarizare pentru Zalău, la nivel de judeţ, însă nu şi la nivel regional. 
La nivel preuniversitar, liceal si gimnazial, Zalăul vine cu cea mai bună ofertă 
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educativă. Oferta universitară va fi „pentru cei cu posibilităţi mai reduse”. De aceea 
dezvoltarea unui campus ar fi binevenită. Participanţii au identificat nevoia unui 
învăţământ postliceal. „Nu avem învăţământ de meserii, nu avem tineri care sa vină 
din spate. Se simte o nevoie acută de oameni pentru construcţii. Oamenii buni au 
plecat la lucru în străinătate, iar o parte au îmbătrânit”. Însă această funcţie este din 
nou de interes judeţean şi nu ar reprezenta o resursă în competiţia cu alte oraşe. 

 
Centrul cultural. Subiecţii consideră că Zalăul nu poate deveni un centru 

datorită faptului că aceste activităţi sunt bine dezvoltate în Baia Mare, Oradea, Satu 
Mare şi mai ales în Cluj. Însă Zalăul are avantajul că este poziţionat central în raport 
cu celelate oraşe importante ale regiunii NV, ceea ce l-ar putea face atractiv ca loc 
de întâlnire. Zalăul ar putea dezvolta în acest sens o reţea de săli de conferinţă şi 
spaţii de cazare (hoteluri, moteluri, etc.) Ar putea să atragă desfăşurarea diferitelor 
congrese sau întâlniri de afaceri. O sugestie pentru dezvoltarea posibilă a unor astfel 
de spaţii este fosta clădire a Centrului Militar. 

  
 

Harta mentală a oraşului. Diviziuni funcţionale 
Diviziuni funcţionale actuale 
Oraşul este reprezentat ca un set de sateliţi care gravitează în jurul centrului 

care constituie principiul de coerenţă şi coagulator. Zona centrală este văzută ca un 
element geometric central în structura oraşului, care concentrează cea mai mare 
parte a funcţiilor administrative, bancare şi comerciale. În jurul centrului se dispun 
concentric o serie de cartiere ale epocii socialiste, văzute ca un tot unitar. În 
exteriorul acestui al doilea cerc se deschide cea de-a treia arie concentrică, 
constituită de data aceasta din cartiere de case noi (în zona de sud, sud-est şi sud-
vest, sub dealul Meseş) şi zona industrială (în  nord). Spre exteriorul acestei arii se 
află un alt cerc concentric creat de zonele de suburbii, fostele sate alipite de Zalău: 
Ortelec, Sărmaş, Livada şi Aghireş.  

Trei străzi majore structurează percepţia: Bulevardul Mihai Viteazu, str. C. 
Coposu, care articulează zonele de locuire din Sud-Vest şi str. Aghireş care 
structurează zonele de locuire din Sud-Est. Zona de case Aghireş, spre deosebire de 
celelalte cartiere de case noi, este percepută ca fiind legată direct de centru, fără 
zona de tampon a vechilor cartiere socialiste. 

În continuarea zonei industriale actuale se localizează serviciile industriale, 
înspre zona gării şi foarte puţine în clădirile industriale, de vreme ce puţine industrii 
au cedat din clădirile pe care le deţineau. Serviciile industriale mai sunt localizate şi 
în satele învecinate spre Panic şi Hereclean.  

 
Diviziuni funcţionale viitoare  
Comerţul. O mare parte a comerţul alimentar va fi mutat spre marginea de Nord 

a centrului, în zona Dumbrava Nord, prin deschiderea marilor mall-uri  Kaufland şi 
Bila. Zona centrală este aglomerată datorită circulaţiei creată de maşini şi parcări, dar 
nu este suficient de circulată pietonal. Cu mutarea comerţului alimentar centrul ar 
putea să fie mai puţin atractiv ca funcţie de aprovizionare. Participanţii consideră că, 
de vreme ce nu este un punct de interes al patrimoniului arhitectural, zona s-ar putea 
dezvolta creându-se în perspectivă spaţii comerciale de lux şi pentru clasa de mijloc. 
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Probabil acum aceste spaţii nu ar fi viabile, dar în viitor ar putea reprezenta o idee de 
restructurare.  

 
Centru de afaceri pe platofrma industrială. Trebuie să ne gândim foarte bine la 

situarea Zalăului. Zalăul e dezvoltat pe vale. Centrul a devenit sufocat de 
administraţii, servicii bancare şi comerciale. Aşteptăm cu interes să se dezvolte 
parcul industiral, care o să inglobeze şi centre de afaceri (IT, bănci), pentru a 
degreva centrul. Dacă zona respectivă se va dezvolta şi va fi viabilă, se vor reduce 
deplasările. De ce sa vii de la Hereclean în centru?  

Interlocutorii subliniază nevoia de a regândi organizarea spaţială a oraşului, 
avansând ideea unui oraş cu poli centrali. Soluţia aceasta ar reduce presiunea 
asupra centrului actual şi ar permite regândirea acestuia în alţi termeni decât stric 
economici, cu un accent mai mare pus pe valoarea estetică şi simbolică. 

 
Învăţământul superior. Dezvoltarea unui campus universitar ar fi dezirabilă 

considerau toate persoanele intervievate, însă soluţia plasării acestui spaţiu a fost 
neclară. În centru nu există un spaţiu (fie teren, fie clădire care să poată fi extinsă) 
care să adăpostească o astfel de funcţie. Iar amplasarea campusului spre periferie l-
ar priva de funcţiile de reprezentare şi restructurare spaţială. S-a dorit poziţionarea lui 
la Liceul nr. 1 Papiu Ilarian, prin construcţia unei clădiri multifuncţionale, dar acest 
proiect nu a putut fi dezvoltat. Renovarea şi extinderea vechiului Centru Militar ar 
putea fi o posibilitate, însă unii participanţi s-au aratat sceptici. 

 
Centre de cartier. Pentru noile şi vechile cartiere de locuit, în vederea degrevării 

centrului oraşului de unele funcţii, se doreşte crearea unor centre de cartier. În 
vechiul PUG era propus ca centrul cartierului Brădet să fie undeva „în capăt, în 
spatele cartierului”, se plângea un participant. Ar fi mult mai bine dacă noua zonă de 
polarizare ar fi în zona actualei Case a Armatei, zonă  „care arată cât de cât”. Noile 
mall-uri, Kauflandul şi Bila, plasate la marginea centrului aproape de al doilea cerc 
concentric (al cartierelor socialiste), lângă cartierul Dumbrava Nord, vor putea să 
constituie un punct de polarizare a cartierului, cu atât mai mult cu cât în apropriere 
este o piaţă de alimente. Primăria a încercat să constituie în proximitatea pieţei un 
centru de cartier. Însă problema a fost lipsa unor terenuri, administraţia locală nu a 
putut să achiziţioneze spaţii pentru proiectele sale. Adevărata problemă este legată 
de faptul că oraşul nu are la dispoziţie terenuri proprietate publică, explică unul din 
subiecţi. Planul Urbanistic General din 1997 nu a trebuit să ţină cont de acest factor, 
pentru că legea 18 nu se aplica încă în spaţiul urban. Acum cea mai mare parte a 
terenului este privat, iar acest pământ costă. Crearea unor centre locale de cartier 
trebuie să facă faţă acestei probleme majore. 

 
Noile cartiere. Noile cartiere se prefigurează spre zona de sud a oraşului. Se 

preferă sistematic descurajarea dezvoltării înspre N a cartierelor de locuire, inclusiv 
în zona de NE unde spaţiul ar putea permite o astfel de evoluţie 

 
Zonele periurbane. Participanţii conchid că nu se poate discuta despre 

dezvoltarea metropolitană a Zalăului de vreme ce nu are puterea demografică, 
economică şi polarizatoare necesară pentru constituirea unei astfel de arii. Însă ar 
dori să dezvolte ariile periurbane în trei direcţii. Prima direcţie ar fi spre Hereclean. 
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Zalăul ar putea să se dezvolte cu aria industrială spre nord, iar Herecleanul poate să 
se dezvolte spre sud cu industria mică si serviciile industriale. A doua direcţie 
presupune mărirea teritoriului administrativ pentru a putea încorpora Moigradul in 
oraş, astfel încât Zalăul să integreze castrul roman. Iar a treia direcţie ar fi Meseşeni-
Aghireş, viitoarea axă care va lega oraşul de autostradă, zonă în care se poate 
stimula utilizarea locativă a spaţiului. Comuna Crişeni se dezvoltă singură, ea nu este 
neapărat o zonă periurbană de interes, dar cele două localităţi pot coevolua. 

 
 

Problemele actualului Plan Urbanistic General 
Arterele de circulaţie. În cartierele de case nu există o structură de străzi 

prestabilite, iar pe măsură ce se construiesc noile case nu se constituie automat 
străzi care să permită accesul facil. Astfel traficul este obturat în aceste arii. O parte 
din participanţi acuză mentalitatea concetăţenilor care refuză să renunţe la câţiva 
metri pentru a oferi posibilitatea de a trasa un drum de acces. Consiliul Local nu are 
posibilitatea să îi despăgubească pe proprietari, astfel încât să se poată constitui o 
trama stradală conform cerinţelor legale.  

 
Utilităţile. Casele din noile cartiere au un ritm mult mai mare de construcţie 

decât poate primăria să aducă utilităţile în aceste zone. 
 
Instabilitatea terenurilor pe versanţi. Pentru a se stabiliza şi consolida versanţii 

oraşului au fost plantate o serie de livezi şi s-a făcut un sistem de drenaje. Acum se 
taie livezile şi se taie cu acordul Direcţiei Agricole. Tăierea lor creează probleme 
legate de stabilitate. Iar sistemul de drenaj este insuficent pentru nevoile actuale, el 
ar trebui extins şi deblocate cele existente deja. Instabilitatea terenurilor se 
accentuează datorită schimbării destinaţiei din livezi pe versanţi în locuire şi a impus 
POT-uri restrictive în documentaţiile de urbanism. Un POT de 15% este o măsură 
resimţită ca puternic restrictivă pe loturile de 500 mp sau 300 mp. „Ce îşi poate face 
omul acolo?”. Problemele ridicate de structura terenurilor pot fi rezolvate şi prin 
intermediul unor soluţii tehnice, precum realizarea unui zid de sprijin. Însă subiecţii au 
căzut de acord că o astfel de soluţie poate fi relativ costisitoare, echivalentă din punct 
de vedere financiar cu achiziţia unui teren mai mare, care să permită o construcţie cu 
POT de 15%. Participanţii la discuţie au atras atenţia asupra efectelor sociale 
indezirabile. „Ajungem la partea financiară. Degeaba am da banii, 50.000 euro, pe o 
parcelă de 1500 mp, dacă POT-ul este de 15%”. Astfel vor ajunge doar persoanele 
înstărite să îşi permită să se mute la casă în noile cartiere, iar cei cu posibilităţi medii 
sau mai mici să nu îşi permită o astfel de soluţie. Una din soluţiile propuse a fost ca 
primăria să consolideze terenurile, în cazul parcelelor private, iar pe cele publice 
primăria să îşi asume viabilizarea integrală. De asemenea, proiectanţii au fost 
solicitaţi să ofere o soluţie tehnică privind reducerea suprafeţei parcelelor.  

 
Centrul istoric. În zona centrală problema ariilor de protecţie a monumentelor 

este relativ incomodă şi neadecvat reglementată în acest moment. Conform legii, 
pentru fiecare monument istoric există din oficiu stabilită o arie de protecţie de 100 m 
de jur împrejur. Planul urbanistic poate să reglementeze o arie mai mică sau mai 
mare sau un contur specific fiecărui monument. S-a sugerat faptul că trebuie 
analizate şi stabilite zonele de protecţie pentru fiecare monument, în vederea 
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acordării autorizaţiei de construire în cazul intervenţiei la un monument istoric sau de 
restructurare în zona protejată. În zona centrală POT-ul conform PUG nu este real 
40% - 60%, faţă de POT-ul existent de 80%.  

 
Parcările din cartiere. În interiorul cartierelor există două cerinţe concurente. Pe 

de o parte există cerinţa să se ajusteze spaţiile destinate parcărilor cu numărul real 
de maşini personale. Întreg oraşul este sufocat de maşini. Pe de altă parte există 
presiuni tot mai mari pentru amenajarea unor spaţii verzi. Trebuie să se stabilească 
un punct de echilibru între cele două. 
 

Ce poate să ofere Zalăul 
Ultima întrebarea a interviului de grup a fost: ce anume ar putea să ofere Zalăul 

locuitorilor săi, iar unul din participanţi a răspuns: „Poate să ofere linişte şi locuri de 
muncă. Oamenii care şi-au făcut vilele acum au 40-50 de ani. Ei au venit aici pentru 
linişte. Oraşul este mic. Relaţiile umane sunt calde, se cunoaşte fiecare cu fiecare. 
Oamenii se înţeleg bine, nu sunt probleme” 

 
Puncte critice ale dezvoltării. câteva comentarii 
Din punctul de vedere al sociologilor, ca observatori ai acestui interviu de grup, 

am dori să facem câteva notiţe critice sumare pe marginea discuţiei. 
 
Sectorul serviciilor industriale 
În mod tradiţional dezvoltarea economică a fost asociată cu marii investitori 

care oferă stabilitate economică locală şi locuri de muncă. Dacă iniţial capitalismul a 
fost conceput ca un spaţiu al concurenţei unor actori economici multiplii şi de mărimi 
relativ mici, viziunea smithiană a dezvoltării, pe măsură ce tendinţele monopoliste ale 
capitaliştilor deveneau tot mai vizibile, se acumula un oarecare scepticism legat de 
această viziune. Marx probabil a exprimat cel mai bine criticismul la tendinţele de 
concentrare şi acumulare ale capitaliştilor formulând celebra teză a reducerii 
numărului de capitalişti prin tendinţele lor inerent monopoliste şi creşterea numărului 
de proletari. Secolul XX şi corporaţiile transnaţionale care păreau să confirme acest 
trend a venit să infirme acest model pentru că o corporaţie pentru a se adecva local 
are nevoie de cunoştinţe locale, iar costurile de tranzacţie sunt prea mari ca să le 
integreze în interiorul firmei. Este mai ieftin să contractezi firme locale care să 
faciliteze tranzacţiile pe pieţele locale de furnizori sau care să ofere serviciile 
necesare de reproducere a firmei. Adică contrar aşteptărilor, marile întreprinderi, 
marile corporaţii industriale au nevoie de un sector de servicii industriale. În populaţia 
Zalăului persoanele de 40-50 de ani sunt suprareprezentate. Datorită retromigraţiei 
de la sfârşitul anilor ’90, migraţia urban-rural, persoanele vulnerabile din punct de 
vedere economic, s-au retras din mediul urban înspre o economie de subzistenţă 
rurală. Practic oraşul beneficiază de o populaţie matură cu experienţă în sectorul 
industiral din perioada comunistă, iar această populaţie reprezintă o arie predilectă 
de selecţie a antreprenoriatului care are puterea de a crea şi care deja a creat un 
sector de servicii industrial foarte dinamic. Însă la nivel de reprezentare socială 
reglementatorii urbani nu au în spectrul lor cognitiv aceste informaţii. Nu se gândesc 
să ofere facilităţi de locaţie sau economice acestui sector nou în formare în jurul celor 
cinci mari întreprinderi din Zalău. Cei care oferă servicii industriale utilizează ca 
locaţie în special fostele spaţii de depozitare şi distribuţie alimentară ale perioadei 
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socialiste: UJCOP, ICSMI, ICRA, arie de tranziţie între zonele de locuire şi zonele 
industriale ale oraşului. Reglementatorii urbani însă văd ca locaţie pentru servicii 
zona Hereclean, arie în Nordul oraşului, după platforma industrială, locaţie unde 
avem mai degrabă mici facilităţi de producţie industrială, un alt sector important 
pentru economia unei localităţi, care apare datorită efectelor de reţea create de 
marile întreprinderi şi pieţele locale.  
 
 

O coaliţie de putere pasivă 
Întrebaţi care sunt acţiunile luate de către primărie pentru a stimula creşterea 

economică, participanţii au spus că au pus la dispoziţie teren pentru dezvoltarea 
marilor industrii, respectiv au creat documentaţia necesară unui parc industrial, fără 
însă să doteze cu utilităţi sau să parceleze terenul în acest sens. Ei s-au arătat chiar 
nemulţumiţi de faptul că unii investitori au solicitat tocmai astfel de facilităţi şi atunci 
când nu le-au găsit au migrat spre oraşe din Transilvania care au putut oferi astfel de 
facilităţi. Modul în care planificatorii urbani îşi imaginează dezvoltarea este unul 
pasiv. Nu observă că se află într-o competiţie continuă cu oraşele din jur şi cu statele 
din jur. Nu avem o coaliţie a creşterii în această localitate. 

Discuţia ne-a arătat că problematica dezvoltării municipiului Zalău este 
complexă. Prin urmare şi soluţiile posibile sunt la fel de complexe şi diferenţiate. 
Competenţele reieşite în urma discuţiei de grup ne arată că la nivelul experţilor 
municipiul Zalău se vor găsi în viitor soluţii optime de dezvoltare. 
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2.13. REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ZONIFICARE 

 
Autorizarea executării construcţiilor în intravilanul municipiului Zalău se poate 

face numai cu condiţia asigurării dotărilor tehnico-edilitare minime aferente. Acestea 
sunt:  
- alimentarea cu energie electrică; 
- asigurarea unui punct de alimentare cu apă potabilă la o distanţă de maximum 

200 m de obiectiv; 
- colectarea şi depozitarea în condiţii ecologice a apelor menajere reziduale şi a 

deşeurilor; 
 
Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în P.U.G. a 

terenurilor libere rezervate pentru lucrări de utilitate publică. Acestea sunt: 
- căile de comunicaţie rutieră: deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor, 

modernizarea intersecţiilor existente, precum şi lucrările de artă aferente 
(poduri, ziduri de sprijin, etc.); 

- clădirile şi terenurile necesare dotărilor de: învăţământ, sănătate, cultură, sport, 
turism, administraţie publică, financiar-bancare, culte, comerţ; 

- spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor de agrement; 
- zonele de protecţie sanitară a surselor şi rezervoarelor de apă,  
- terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare, respectiv zonele de 

protecţie aferente culoarelor tehnice; 
- terenurile necesare realizării staţiei de sortare de deşeuri; 
- terenurile necesare protejării malurilor cursurilor de apă / lacurilor; 
- terenurile necesare pentru consolidarea şi stabilizarea versanţilor; 

 
Se interzice amplasarea pe terenurile rezervate pentru lucrări de utilitate 

publică, a altor funcţiuni decât cele prevăzute prin regulament. 
 

• Zone protejate în municipiul Zalău: 
În intravilanul localităţii municipiului Zalău se stabilesc următoarele categorii de 

terenuri cu valori naturale şi culturale care sunt protejate prin prezentul regulament: 
- Zone naturale protejate (ZNP) propuse prin PUG: 

- Pădurile, parcurile; 
- Cursurile de apă cu albiile lor minore / lacurile; 

- Zone construite protejate (ZCP) – includ zonele de protecţie a monumentelor 
istorice: 
- Zona de protecţie a: monumentelor şi siturilor arheologice, monumentelor 

şi ansamblurilor de arhitectură, monumentelor de for public; 
Autorizarea amplasării de construcţii pe terenurile cu valori naturale şi / sau 

construite protejate prin prezentul regulament este permisă după elaborarea de 
PUZNP+RLU / PUZCP+RLU, respectiv descărcarea terenului de sarcină istorică. 

Terenurile din intravilan care nu pot fi utilizate pentru construcţii şi nu reprezintă 
zone protejate, vor fi plantate, de preferinţă, cu specii forestiere şi vor fi întreţinute ca 
spaţii verzi. 
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• Zone de protecţie pe baza normelor sanitare: 
- surse de apă–captări (100 m amonte, 25 m lateral, 25 m în aval de sursă); 
- rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza = 20 m); 
- staţii de pompare (raza = 10 m); 
- conductă aducţiune apă (10 m din ax în ambele părţi, respectiv 30 m faţă 

de orice sursă de poluare); 
- ape curgătoare / lacuri (câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri şi 

15 m de la nivelul mediu al oglinzii lacurilor); 
- staţia meteorologică, faţă de orice construcţie (raza = 30 m); 
- staţie de epurare, faţă de locuinţe (raza = 300 m); 
- târg de animale / abator, faţă de locuinţe (raza = 500 m); 
- spital de animale, faţă de locuinţe (raza = 30 m); 
- ferme zootehnice, faţă de locuinţe (raza = min. 100 m); 
- autobaza serviciilor de salubritate, faţă de locuinţe (raza = 200 m); 
- cimitire umane, faţă de locuinţe (raza = 50 m); 
- piaţă agro-alimentară, faţă de locuinţe (raza = 40 m); 
- unităţi industriale şi de depozitare, faţă de locuinţe (raza = 50 m); 
- unităţi de învăţământ / cultură / sănătate, faţă de locuinţe (raza = 50 m); 
- unităţi comerciale / prestări servicii, faţă de locuinţe (raza = 15 m); 
- distanţele minime admise în cadrul gospodăriilor individuale, sunt: 

- fosă septică / fântână (30 m); 
- adăposturi pt. animale / locuinţă (10 m); 
- platforma pentru deşeuri menajere / locuinţă (10 m); 
- parcare / locuinţă (10 m); 
- groapă compost / locuinţă (10 m); 
 

• Zone de protecţie faţă de construcţii şi culoare tehnice: 
- linii electrice aeriene:  

- LEA 220 kV (5 m între conductorul extrem LEA şi locuinţe); 
- LEA 110 kV (4 m între conductorul extrem LEA şi locuinţe); 
- LEA 20 kV (3 m între conductorul extrem LEA şi locuinţe); 
- se interzice trecerea LEA peste locuinţe 

- staţii de transformare electrice faţă de locuinţe (raza = 50 m); 
- antena GSM faţă de locuinţe (raza = 150 m)  
- reţele de gaz: 

- magistrale gaz (3 m din ax, în fiecare parte); 
- conducta de transport gaz faţă de staţiile / posturile electrice de 

transformare  - 20 m 
- conducta de transport gaz, faţă de depozitele / staţiile de carburanţi -  

60 m; 
- conducta de transport gaz, faţă de clădiri - 20 m între; 
- conducta de transport gaz, faţă de depozite de gunoaie - 50 m; 
- conducta de transport gaz, faţă de CF - 80 m; 
- conducta de transport gaz faţă de DN - 22 m; 
- conducta de transport gaz faţă de DJ - 20 m; 
- conducta de transport gaz faţă de DC - 18 m; 
- 30 m faţă de incinta SRM; 
- 1100 m faţă de depozitul rezervă de stat – motorină (zona letală); 
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- 529 m faţă de depozitul de desfacere produse petroliere – benzină 
(zona letală); 

- drumuri: 
- DN (22 m din marginea îmbrăcămiţii asfaltice, în fiecare parte); 
- DJ (20 m din ax, în fiecare parte); 
- DC (18 m din ax, în fiecare parte); 

- căi ferate: 
- CF (100 m din ecartament, în fiecare parte); 

 
• Zone cu interdicţie de construire în municipiul Zalău: 

Zone cu interdicţie totală de construire pe terenurile cu: 
- zone de siguranţă faţă de căile de comunicaţie: 

- 13 m din ax drum naţional, pe ambele părţi; 
- 12 m din ax drum judeţean  / drum ocolitor, pe ambele părţi; 
- 10 m din ax drum comunal, pe ambele părţi; 
- 20 m din ecartament cale ferată, pe ambele părţi; 

- culoare de protecţie faţă de: 
- staţia de transformare, LEA 220 / 110  / 20 kV; 
- antena GSM; 
- SRM gaz, magistrala de transport gaz; 
- rezervoare de înmagazinare a apei potabile; 
- staţii de pompare / tratare; 
- conducta de aducţiune a apei potabile; 
- depozitul de carburanţi; 

 
Zone cu interdicţie temporară de construire: 
- până la stabilizarea versanţilor, pe bază de expertiză geotehnică: 

- pe terenurile cu alunecări de teren declanşate şi cu risc ridicat de 
alunecări de teren şi prăbuşiri; 

- până la consolidarea / stabilizarea situaţiei, conf. expertizelor geotehnice, 
respectiv redimensionarea hidraulică: 
- pe terenurile cu alunecări de teren stabilizate / risc mediu-mic de 

alunecări de teren; 
- pe terenurile cu tasare activă; 
- pe terenurile cu risc de inundare prin: scurgerea apelor de pe 

versanţi / ridicarea nivelului pânzei freatice / revărsare; 
- poduri subdimensionate dpdv hidraulic; 

- până la elaborarea PUZNP, pentru zone naturale protejate (păduri, 
parcuri, cursuri de apă, lacuri); 

- până la elaborarea PUZCP, cu avizul DJCPN Sălaj în zonele construite 
protejate; 

- până la descărcarea terenului de sarcină istorică, în zonele cu patrimoniu 
arheologic; 

- până la obţinerea avizului MApN, MI, SRI, în zonele limitrofe unităţilor cu 
destinaţie specială; 

- până la elaborarea PUZ / PUD – urilor, la toate suprafeţele cu funcţiuni / 
obiective de utilitate publică propuse / la toate suprafeţele solicitate pentru 
introducere în intravilan; 
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Zone şi subzone funcţionale  
Terenurile din municipiul Zalău cuprind următoarele zone şi subzone 

funcţionale: 
 

Zona instituţii şi servicii de interes public (ISP) cuprinde subzonele: 
- Subzona instituţii şi servicii de interes public existente situată în interiorul 

limitei construite protejate (ISP1); 
- Subzona instituţii şi servicii de interes public existente situată în exteriorul 

limitei construite protejate (ISP2); 
- Subzona instituţii şi servicii de interes public propuse situată în exteriorul 

limitei construite protejate (ISP3); 
 
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare (LFC) cuprinde subzonele: 
- Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare 

existente situate în interiorul limitei construite protejate (LFCm1);  
- Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare 

existente situate în exteriorul limitei construite protejate (LFCm2); 
- Subzona locuinţelor cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare 

propuse situate în exteriorul limitei construite protejate (LFCm3); 
- Subzona locuinţelor cu regim mediu-mare de înălţime şi funcţiuni 

complementare existente situate în interiorul limitei construite protejate 
(LFCM4); 

- Subzona locuinţelor cu regim mediu-mare de înălţime şi funcţiuni 
complementare existente situate în exteriorul limitei construite protejate 
(LFCM5); 

- Subzona locuinţelor cu regim mic-mediu de înălţime şi funcţiuni 
complementare situate în exteriorul limitei construite protejate (LFCm6); 

 
Zona mixtă (ZM) cuprinde: 
- Subzona locuinţelor cu regim mediu-mare de înălţime (LFCM5) şi instituţii 

şi servicii publice (ISP3) propuse situate în exteriorul limitei construite 
protejate (ZM); 

 
Zona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare (UID); 
- Subzona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare, existente 

(UID1); 
- Subzona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare, propuse 

(UID2); 
 

 
Zona unităţilor agricole (UA); 
- Subzona unităţilor agricole, existente (UA1); 
- Subzona unităţilor agricole, propuse (UA2); 
 
Zona spaţii verzi, agrement, protecţie (SV) cuprinde subzonele: 
- Subzona spaţii verzi publice – scuaruri, grădini, parcuri (SV1); 
- Subzona spaţii verzi publice – agrement (SV2); 
- Subzona perdele de protecţie (SV3); 
- Subzona spaţii verzi de protecţie a versanţilor (SV4); 
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Zona de gospodărie comunală (GC) cuprinde subzonele: 
- Subzona gospodărie comunală existentă – cimitire (GC1); 
- Subzona gospodărie comunală existentă – salubritate (GC2); 
- Subzona gospodărie comunală propusă în extravilan (GC3); 

 
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare (TE) cuprinde subzonele: 
- Subzona pentru construcţii tehnico-edilitare existentă (TE1); 
- Subzona pentru construcţii tehnico-edilitare propusă (TE2); 
 
Zona tampon între industrie şi locuinţe (ZT); 
 
Zona căilor de comunicaţie şi construcţii aferente (CC) cuprinde subzonele: 
- Subzona căi de comunicaţie rutieră (CC1); 
- Subzona căi de comunicaţie feroviară şi amenajări aferente (CC2); 
- Subzona construcţii aferente căilor de comunicaţie rutieră (CC3); 
- Subzona drumuri ocolitoare / autostradă propuse (CC4); 

 
Zona cu destinaţie specială (DS); 
- Subzona cu destinaţie specială în intravilan (DS1); 
- Subzona cu destinaţie specială în extravilan (DS2); 
 
Zona ocupată de ape (A) – zonă protejată; 
 
Zona terenurilor agricole (TA); 
 
Zona ocupată de păduri (P) – zonă protejată; 
- Subzona păduri (P1); 
- Subzona pepiniere (P2); 

 
Zona cu terenuri neproductive (TN); 
 
Zona cu PUZ-uri / PUD-uri avizate; 
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ZONE FUNCŢIONALE 

PROPUS 
2007 

Suprafata 
(ha) 

%din total 
intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care 
• Locuinţe cu regim mediu - mare de h 
• Locuinţe cu regim mic şi mic-mediu de h 

1299,34 
118,65 

1180,69 

49,23 

Instituţii şi servicii de interes public, din care:  
• Zona centrală 

200,23 
37,60 

7,59 

Zone Mixte 96,49 3,66 
Unităţi industriale şi depozite 338,19 12,81 
Unităţi agricole 41,06 1,56 
Căi de comunicaţie şi transport, din care: 
• căi feroviare şi construcţii aferente 
• căi rutiere / pietonale şi construcţii aferente

296,87 
25,66 

271,21 

11,25 

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 204,97 7,77 
Construcţii tehnico – edilitare 37,52 1,42 
Gospodărie comunală, din care: 
• cimitire 

23,31 
20,71 

0,88 

Destinaţie specială 32,01 1,21 
Ape 19,87 0,75 
Terenuri agricole  0,00 0,00 
Păduri, din care: 
• pepiniere 

49,39 
1,70 

1,87 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 
TOTAL INTRAVILAN 2639,25 100,00 
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2.14. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 

INSTITUTII ŞI SERVICII PUBLICE ADRESA 
Administrative 

Consiliul Judetean Salaj şi Prefectura Sălaj P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12 
Corpul Gardienilor Publici 
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa 
Persoanelor 
Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj 
Primaria Municipiului Zalau P-ta iuliu Maniu nr. 3 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sălaj şi  
Poliţia Municipală Zalău 

str. T. Vladimirescu  

Comandamentul de Jandarmi Judeţean Sălaj şi 
Jandarmeria  

b-dul M. Viteazu nr. 105 / a 

Agenţia de Protecţia Mediului Sălaj şi  
Garda Naţională de Mediu CR Cluj 

str. Parcului nr. 2  

Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj str. Unirii nr. 20 
Oficiul pentru Protecţia Consumatorului 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 
Camera de Comerţ şi Industrie Str. Corneliu Coposu nr. 3 
Direcţia pt. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj Str. Corneliu Coposu nr. 79 A 
Tribunalul Sălaj şi Judecătoria Zalău Str. T. Vladimirescu nr. 12 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2 
Garda Financiară P-ta Iuliu Maniu nr. 9 
Direcţia Sanitar-Veterinară str. Tipografilor nr. 4 
Direcţia de Sănătate Publică str. Corneliu Coposu nr. 1 
Agenţia Judeţeană pt. Ocuparea Forţei de Muncă str. T. Vladimirescu bl. P40 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj b-dul M. Viteazu nr. 85 
Casa Judeţeană de Pensii 
Direcţia de Asistenţă Socială Sălaj P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 7 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar[ă Sălaj str. Corneliu Coposu nr. 31 A 
Direcţia de Pază şi Protocol str. Unirii nr. 7 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj  str. Unirii nr. 2 
Societatea Handicapaţilor Zalău P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12 
Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională – pt. 
tineri cu disabilităţi neuromotorii  

str. 22 Decembrie 1989 nr. 69

Centrul de Pregătire şi Sprijin a Reintegrării şi 
Integrării Copilului în Familie 
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Parinţi  
Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Copil în 
Exprimarea Liberă a Opiniei Sale. 
Direcţia pt. Dialog Familie şi Solidaritate Socială 
Sălaj 

Aleea Nazuinţei, Bl. C10-12 

Direcţia de Muncă Solidaritate Soci. şi Familie Sălaj str. A. Iancu nr. 29 
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Direcţia pt. Sport a Judeţului Sălaj P-ţa I. Maniu nr. 12 
Inspectoratul de Regim Silvic şi Cinegetic Sălaj str. 1 Mai nr. 1 
Direcţia Silvică Zalău str. Tipografilor nr. 1 
Ocolul Silvic Zalău str. Gh. Doja nr. 122 
Inspectoratul în Construcţii Sălaj str. Ady Endre nr. 10 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj str. C. Coposu nr. 91 
SN Îmbunătăţiri Funciare – Suc. Sălaj str. C. Coposu nr. 77 
Direcţia Drumuri şi Poduri / Drumuri Naţionale Str. Corneliu Coposu nr. 110 
Drumuri şi Poduri RA Str. Avram Iancu nr. 29 
Direcţia de Administrare a Domeniului Public Str. Fabricii nr. 28 

Str. T. Vladimirescu nr. 74 
Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

Str. 9 Mai  

Inspectoratul General pentru Calitatea Seminţelor şi 
Materealului Săditor 

Str. Tipografilor nr. 7 

Fundaţii 
Acasă Str. Corneliu Coposu 
Alma Mater Porolissenis Str. Gheorghe Doja nr. 158 
Calea Adevărului Str. Simion Bărnuţiu 
Casa Albă Str. Crângului nr. 8 
Dersidana b-dul. Mihai Viteazu nr. 46A 
Maya Str. Corneliu Coposu nr. 49 
Pentru Dezvoltarea Economico – Socială Str. 9 Mai nr.6 

Asociaţii 
Asociaţia Automobilistică b-dul. Mihai Viteazu 
Asociaţia Caritas (greco – catolică) Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2 
Asociaţia Crescătorilor de albine b-dul. Mihai Viteazu 
Asociaţia Crescătorilor de bovine Str. Corneliu Coposu nr. 81 
Asociaţia de Caritate “Casa Speranţei” Str. Sf. Vineri 
Asociaţia “Frăţia” b-dul. Mihai Viteazu 
Asociaţia Jud. a Caselor de Ajutor Reciproc Str. 9 Mai nr. 4 
Asociaţia Salariaţilor Silcotub Str. T. Vladimirescu 
Asociaţia Jud. a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Str. Corneliu Coposu 
Asociaţia Jud. de Fotbal  P-ţa Iuliu Maniu nr. 12 
Asociaţia Nevăzătorilor b-dul. Mihai Viteazu 
Asociaţia “Silvania” b-dul. Mihai Viteazu 
Asociaţia “Speranţa” Str. Dumbrava nr. 1 
Asociaţia Sportivă Silcotub P-ţa Iuliu Maniu nr. 9 
Asociaţia Cooperativelor Meşteşugăreşti Str. Crişan nr. 11 

Destinaţie specială 
Grupul de Pompieri “Porolissum” al Judeţului Sălaj B-dul Mihai Viteazul nr. 57 
Unitatea militara 01336 str. Simion Barnutiu nr. 91 
Centrul Militar Judeţean P-ta 1 Decembrie 1918 nr.13 
Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Sălaj str. Crinului nr.1 
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Financiar – bancare (sedii) 

Banca Comercială Româna P-ta Iuliu Maniu nr. 2 / 2B 
Banca Română pentru Dezvoltare P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 2 
Reiffeisen Bank P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 2 A
Banc Post str. Simion Barnutiu nr. 10 A 
Banca Transilvania str. Unirii nr.1  
Casa de Economii şi Consemnaţiuni b-dul Mihai Viteazu nr. 7 
Carpatica Str. Unirii, Nr. 2, Bl. B1 parter 
OTP Bank Str.Crisan bl.36 
Western Union P-ţa Iuliu Maniu 7 
Eurom Bank 
Sanpaolo imi Bank str. Unirii, nr.1 
Centrul de Afaceri Transilvania P-ţa Iuliu Maniu nr. 9 

Cultură 
Muzeul Judetean de Istorie si Arta str. Unirii nr. 9 
Galeria de Artă “Ioan Sima” str. Gh. Doja nr. 6 
Casa de Cultura a Sindicatelor str. 9 Mai nr. 2 
Casa Municipală de Cultură str. Corneliu Coposu nr. 15 
Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" 
(peste 160.000 de vol.) 

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13 

Biblioteca Documentară, creată în cadrul Colegiului 
Reformat începând cu anul 1646 (peste 40 000 de 
vol., din care cea mai mare parte este carte rară sau 
unicat) 

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj 

P-ţa Iuliu Maniu nr. 13 

Şcoala Populară de Artă şi Meserii P-ţa Iuliu Maniu nr. 4 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Sălaj 
Palatul Copiilor Zalău str. Cloşca nr. 27 
Cinematograf Scala – 500 locuri - nefuncţional str. Simion Bărnuţiu nr. 1 

Culte 
Parohia Ortodoxă P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 9 
Parohia Reformată Str. Andrei Şaguna nr. 7 
Parohia Romano-Catolică Str. Mihai Viteazu nr. 8 
Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” şi 
casa parohială 

P-ţa 1 Decembrie 1918  nr. 
12 

Protopopiatul ortodox  Str. A. Şaguna mitropolit nr. 6 
Biserica Ortodoxă “Sfânta Treime” str. A. Şaguna mitropolit nr. 4 
Biserica Ortodoxă “Sfânta Vineri” str. Sf. Vineri nr. 20 
Biserica Ortodoxă “Sfântul Ştefan”.  str. Gh. Doja nr. 127 
Biserica Greco-catolică “Sfânta Familie”  str. Gh. Doja nr. 2 
Biserica Reformată şi casa parohială  Str. A. Şaguna mitropolit nr. 7 
Biserica Romano-catolică  b-dul. Mihai Viteazu  
Biserica Creştină Baptistă  str. C. Coposu nr. 63 
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Biserica Baptistă “Speranţa” str. Gh. Doja nr. 2 A 
Biserica Baptistă “Golgota” Str. Cloşca nr. 24 
Biserica Creştină Baptistă – Casa de Misionari Str. Decebal nr. 27 
Biserica Creştină Baptistă Str. Nicolae Bălcescu nr. 2 
Biserica Penticostală Apostolică  str. M. Eminescu nr. 30 
Biserica Penticostală str. General Drăgălina 

Învăţământ 
Grădiniţa nr. 2 Str. Păcii nr. 4 
Grădiniţa nr. 4 Str. Andrei Şaguna nr. 16 
Grădiniţa nr. 5 Str. Corneliu Coposu nr.77 
Grădiniţa nr. 7 Str. T. Vladimirescu nr. 40 
Grădiniţa nr. 8 Str. Simion Bărnuţiu 
Grădiniţa nr. 10 Str. Pietriş nr. 1 
Grădiniţa nr. 11 Str. Sf. Vineri 
Grădiniţa nr. 12 Str. Gheorghe Lazăr nr. 2 
Grădiniţa nr. 14 Str. Iuliu Coroianu 
Grădiniţa  Str. Gheorghe Doja nr. 13A 
Grădiniţa “Ion Creangă” Str. Cloşca nr. 41 
Şcoala Generală nr. 1 Aleea Armoniei nr. 6 
Şcoala Generală nr. 2 str. Moigradului nr. 3 
Şcoala generală nr. 3 “Simion Bărnuţiu” Str. Mihai Viteazu nr. 3 
Şcoala Generală nr. 6 Str. Crişan 
Şcoala Generală nr. 8 Str. Simion Bărnuţiu 
Şcoala Generală “Gheorghe Lazăr” Str. Gheorghe Lazăr nr. 2 
Şcoala Generală “Porolissum” Str. T. Vladimirescu nr. 9 
Şcoala Generală “Simion Bărnuţiu” b-dul Mihai Viteazu nr. 15-17 
Şcoala “Iuliu Maniu” b-dul. Mihai Viteazu nr. 35 
Şcoala “Avram Iancu” Str. Brădet 
Şcoala Generală Str. Torentului 
Şcoala Specială “Speranţa” ( I – VIII) Str. Crişan nr. 4 
Şcoala Profesională nr. 13 Str. Salcâmilor nr. 1 
Şcoala Postliceală Sanitară Str. Simion Bărnuţiu nr. 90 
Şcoala cu Program de Artă Str. Gheorghe Lazăr 
Liceului Reformat „Wesselenyi”  
Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Str. Crişan nr. 14 
Grupului Şcolar „Voievod Gelu” Str. S. Bărnuţiu nr. 85 
Grup Şcolar “Mihai Viteazu” Str. T. Vladimirescu nr. 7 
Colegiul Naţional „Silvania” – liceu teoretic Str. Unirii nr. 1 
Colegiului Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” b-dul M. Viteazu nr, 59 
Liceului de Artă „Ioan Sima”  
Filiala Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad Str. Unirii nr. 1 
Colegii universitare ale Universităţii “Babeş-Bolyai“ 
şi “Universităţii Tehnice” Cluj-Napoca  

b-dul. Mihai Viteazu nr. 59 

Filiala Universităţii “Spiru Haret” Bucureşti  
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Sănătate 

Spitalul Judeţean Sălaj şi ambulanţa str. Simion Bărnuţiu nr. 67 
Spitalul Judeţean Dermato – Venerice Str. Corneliu Coposu nr.17 
Spitalul Judeţean Staţia Hemodializă Str. Pietriş 
Centrul de Transfuzie Sanguină Str. Simion Bărnuţiu nr. 91 
Spitalul Judeţean de boli contagioase - TBC Str. T. Vladimirescu nr. 24 
3 dispensare policlinice din care unul în sistem 
privat 

 

1 dispensar policlinic stomatologic  
33 cabinete medicale în sistem privat  
21 cabinete stomatologice în sistem privat  
2 laboratoare medicale private  
8 laboratoare stomatologice  
2 creşe  
Farmacia Humanitas  
Farmacia Abies Alba  
Farmo Med  
Farmacia Esculap  
Sana-Farm  
Farmacia Gentiana  
Farmacia Galenus  
Farmacia Remedia  
Farmacia Artemisia  
Farmacia Hygeea  
Farmacia Silvafarm  
Farmacia 85  

Asistenţă socială 
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău str. 22 Decembrie 1989 nr. 2 
Cantina de ajutor social şi pensiune socială  
100 locuri 
Serviciul de îngrijiri la domiciliu 
Informare şi consultare persoane vârstnice P-ţa I. Maniu nr. 3-5 
Integrare socio-profesională a tinerilor 
dezinstituţionalizaţi 
Activitati de sprijinire materială a persoanelor şi 
familiilor aflate în dificultate 
Adăpost de noapte – 25 locuri Aleea Toamnei nr. 7 
Centrul de zi “Senior” – 150 locuri Piaţa I. Maniu nr. 3 
Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 – 22 locuri str. Crişan nr. 4 
Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 – 50 locuri str. Salcâmului nr. 1 
Complexul de Servicii Comunitare pt. copii cu 
handicap – 15 locuri 
Casa de tip familial “Prichindel “– 12 locuri str. A. Mureşanu nr. 54 
Casa de tip familial “Floare de colţ”– 12 locuri str. Gh. Doja nr. 186 A 
Casa de tip familial “Dumbrava” – 12 locuri 
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Casa de tip familial “Piticot” – 12 locuri str. M. Eminescu nr. 13 
Casa de tip familial “Licurici” – 12 locuri str. Sărmaş nr. 44 A 
Centrul de Plasament nr.1 – 100 de locuri  
Centrul de Plasament nr. 13 – 215 asistati   

Sport / Agrement 
Clubul sportiv Municipal Armătura Zalău str. Stadionului nr. 5 
     Stadion Municipal 
     Hotel Stadion 
     Sala Sporturilor b-dul M. Viteazu 
     Ştrandul Tineretului 
Asociaţia Viitorul – fotbal str. Sticlei nr. 3 
Club Sportiv Şcolar – fotbal, tenis de câmp, atletism b-dul M. Viteazu nr. 3 
Club “La strada” – discotecă  
Imperial – discotecă  
HollyWood – Scala  
Green Club  

Turism 
Hotel Porolissum***- 156 locuri de cazare str. Unirii nr. 1 
Hotel Meseş*** - 68 locuri cazare P-ţa 1 Dec. 1918 nr. 11 A 
Hotel Patri's *** (lângă Michelin) b-dul M. Viteazu 
Vila Vlad*** - 10 locuri de cazare str. Gh. Doja nr. 159 
Vila President*** - 23 locuri de cazare str. C. Coposu nr. 136 
Vila Eliza*** str. Gh. Lazăr nr. 12 H 
Pensiunea turistică Ramona*** -  44 locuri de cazare b-dul Mihai Viteazu nr. 84 D 
Pensiunea Zagor*** - 55 locuri de cazare str. C. Coposu nr. 126-130 
Pensiunea Shalom** - 40 locuri de cazare str. D. Gherea nr. 10 
Pensiunea Ionel str. Romana nr. 63  
Pensiunea La Vasile** str. C. Coposu nr. 115 
Pensiunea Da Mario** - 28 locuri de cazare str. Romana nr. 26 
Tabăra de copii  

Transport 
Gara C.F.R. b-dul M.i Viteazu nr. 101 
Revizie vagoane b-dul Mihai Viteazu nr. 100 
Agenţia C.F.R. b-dul M. Viteazu nr. 26 
Autogara str. T. Vladimirescu nr. 54 
PRO TAXI P-ta Iuliu Maniu 3-5  
GOLD TAXI P-ta Iuliu Maniu 3-5 
MESES TAXI P-ta Iuliu Maniu 3-5 
EXPRES TAXI P-ta Iuliu Maniu 3-5 
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Media 

"Graiul Sãlajului"- cotidian  
"Sãlăjeanul"- cotidian  
"Magazin Sălăjean" - cotidian  
"Szilagysag" - săptămânal de limba maghiara   
"Gazeta" - săptămânal  
“Piaţa de Sălaj” - săptămânal  
"Astral" - cablu TV  
" Radio Naţional FM 95,8"  
" Radio Transilvania Zalău 94,6"  
" Radio KISS FM Zalău 91,5 "  
" Radio Unison 94"  
“Europa FM 102,7”  
“Favorit FM 90,3”  
“Radio Actualităţi 88,1”  
“Radio Cultural 105”  
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Zalău – obiective de utilitate publică 

 
DOMENII CATEGORIA DE INTERES 

Naţional Judeţean Local 
 
 
 
 
Instituţii publice şi 
servicii 

Administrative x x x 
Financiar bancare  x x 
Cultură  x x 
Învăţământ x x x 
Culte  x x 
Sănătate şi asist. socială  x x 
Sport  x x 
Turism  x x 
Alimentaţie publică  x x 
Comerţ, prestări servicii  x x 

 
 
 
 
 
Căi de comunicaţie 

CF  x   
Gară x   
CF industrială   x 
Autostradă x   
Drum naţional, poduri x   
Drum judeţean, poduri  x  
Drum ocolitor, poduri  x  
Autogară  x  
Drum comunal, străzi, parcări   x 
Pietonale, piste biciclişti   x 

 
 
 
 
 
 
 
Infrastructura 
majoră 

Reţea LEA 110 kv, 20 kv,  
staţie de transformare, 
telefonie 

x   

Conductă aducţiune apă   x  
Reţea de distribuţie apă   x 
Rezervoare apă   x 
Staţia de epurare   x 
Conductă de canalizare    x 
Magistrale gaz metan x   
SRM gaz x  x 
Reţea termoficare   x 
Staţie meteorologică x   
Relee radio-TV, antene GSM x   
Depozit Rezervă de Stat - 
motorină 

x   

Depozit de desfacere 
produse petroliere - benzină 

x   

Staţie de carburanţi   x 
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DOMENII CATEGORIA DE INTERES 

Naţional Judeţean Local 
 
Gospod. comunală 

Cimitire umane   x 
Staţie de sortare deşeuri    x 
Autobaza salubritate   x 

 
 
 
Sisteme de 
protecţie a mediului 

Regularizări şi diguri de-a 
lungul cursurilor de apă 

x   

Păduri şi pepiniere silvice x   
Spaţii verzi, de-a lungul apelor 
curgătoare 

  x 

Perdele de protecţie de-a 
lungul căilor de comunicaţie 

  x 

Spaţii verzi de protecţie 
versanţi  

  x 

Salvarea, 
protejarea şi 
punerea în valoare 
a Monumentelor 
istorice 

Monumente şi situri 
arheologice 

x  x 

Monumente ansambluri de 
arhitectură 

  x 

Monumente de for public   x 
Vestigii arheologice   x 

Apărarea ţării, 
ordinea publică şi 
siguranţa naţională 

Pompieri  x x 
Situaţii de urgenţă  x x 
Poliţie  x x 
Unităţi MApN x   

 
 
 

 
• Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan 
 

Proprietate publică 
- Terenuri proprietate publică de interes naţional: 

- Drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drum naţional european; 
- Infrastructura căilor ferate; 
- Apele de suprafaţă cu albiile lor minore, cu bazine hidrografice, apele 

subterane, malurile şi cuvetele lacurilor;  
- Lucrările de regularizare, digurile, apărările de maluri ale cursurilor de apă, 

staţia hidrologică şi postul pluviometric; 
- LEA 110 / 20 kV, staţia de transformare 110 kV, posturile de transformare; 
- Magistralele / conductele de transport gaz; instalaţiile de captare şi staţiile 

de gaz (SPM, SRM); 
- Conductele de transport ale ţiţeiului / produselor petroliere, depozitul de 

carburanţi; 
- Pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de 

cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum 
şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice; 

- Terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare; 
- Unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale; 
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- Releele radio-TV, antene GSM; 
- Monumentul arheologic (A)-vezi lista monumentelor istorice; 
- Bogăţiile subsolului; 
- Instituţiile publice: Universităţile, Tribunalul / Judecătoria / Parchetul, 
- Cinematograful; 

 
- Terenuri proprietate publică de interes judeţean: 

- Drumurile judeţene; 
- Drumul ocolitor propus; 
- Instituţiile publice de interes judeţean – Prefectura, Consiliul Judeţean, 

Casa de cultură, Biblioteca, Muzeele; Liceele, Grupurile şcolare, Spitalele, 
AJOFM, Casa Judeţeană de Pensii, Administraţia Financiară, Garda 
Financiară, Gara, Autogara, Poliţia, Pompieri, Inspectoratul pt. Situaţii de 
urgenţă, Direcţia Judeţeană pentru: Sănătate Publică / Protecţia 
Consumatorului / Protecţia Mediului / Camera de Comerţ şi Industrie / 
Agricultură şi dezvoltare rurală / Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional Sălaj / Inspectoratul Şcolar / Oficiul de Cadastru; 

 
- Terenuri proprietate publică de interes local: 

- Drumurile comunale, străzile, drumurile vicinale; 
- Pieţele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement şi sport; 
- Instituţiile publice de interes local: primăria, biblioteca, dispensare umane, 

dispensarul veterinar, poliţia, remiza PSI, şcolile, grădiniţele, clubul 
copiilor, magazine, ateliere, depoul de transport în comun, piaţa 
agroalimentară, stadion, ştrand, sala sporturilor;  

- Locuinţele sociale şi locuinţele ANL; 
- Monumentele, ansamblurile şi siturile istorice (B); 
- Cimitirele; 
- Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi 

epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 
- Lacuri, bălţi; 
- Terenurile cu destinaţie forestieră; 
 
Proprietate privată 
Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: 
- Construcţii, clădiri: locuinţe, biserici, magazine, ateliere, bănci comerciale, 

baruri, restaurante, hoteluri, staţii de carburanţi, unităţi agro-zootehnice, 
unităţi industriale, depozite;  

- Accese carosabile, pietonale; 
- Păşuni, fâneţe, terenuri arabile, vii / livezi. 
- Păduri; 
 

• Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea 
realizării noilor obiective de utilitate publică: 

- Terenuri aflate în domeniul privat, ce se intenţionează a fi trecute în domeniul 
public: 
- terenurile necesare autostrăzii, supralărgirii drumurilor / străzilor existente 

în vederea modernizării; 
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- terenuri necesare construirii de străzi noi; 
- terenuri necesare construirii de drum ocolitor; 
- terenuri necesare construirii de poduri / pasarele / intersecţii la nivel cu 

sens giratoriu sau denivelate; 
- terenuri necesare echipării tehnico-edilitare; 
- terenuri necesare pentru spaţii verzi şi perdele de protecţie; 
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3. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
 

Suprafaţa totală a intravilanului existent conf. PUG 2000, în valoare de 1787,69 
ha, s-a mărit succesiv prin PUZ-uri / PUD-uri, elaborate în perioada 2000-2008, cu 
380,72 ha.  

La elaborarea PUG-ului actual, limitele intravilanului au fost extinse cu încă 
470,84 ha în urma consultării populaţiei şi cu acordul Consiliul Local al municipiului 
Zalău. 

Extinderile limitelor intravilanului (851,56 ha) cuprind zone pentru: 
- Locuinţe şi funcţiuni complementare; 
- Instituţii / servicii publice; 
- Unităţi turistice / agrement / sport; 
- Unităţi agro-industriale / de depozitare; 
- Spaţii verzi, perdele de protecţie; 
- Căi de comunicaţie;  
- Echipare edilitară; 
- Gospodărie comunală; 
 

Localitatea Suprafaţa 
intravilan  

PUG 2000 
(ha) 

Extinderi prin 
PUZ-uri  

2000-2008 
(ha) 

Extinderi prin 
PUG  

2006-2007 
(ha) 

Suprafaţa 
intravilan PUG

2006-2007 
(ha) 

Municipiul 
Zalău+Stâna 

1787,69 380,72 470,84 2639,25

Nr. trupuri 19  9
 
Schimbările intervenite în structura municipiului pe zone funcţionale se 

datorează în principal cererii acute de terenuri pentru construirea de: 
LFC 

- locuinţe şi funcţiuni complementare 828,75 ha 
ISP 

- instituţii şi servicii publice 106,59 ha, din care: 
- zona centrală 37,60 ha; 

 ZM 
- zone mixte (locuinţe colective + instituţii şi servicii publice la parter)  96,49 ha 
 UID 
- unităţi industriale / de depozitare 139,12 ha  
 UA 
- unităţi agro-zootehnice 18,00 ha  

CC 
- căi de comunicaţie rutieră 84,67 ha 

SV 
- spaţii verzi / perdele de protecţie 195,30 ha  
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 TE 
- tehnico-edilitare 4,89 ha 

GC 
- gospodărie comunală 5,77 ha; 

DS 
- destinaţie specială – 2,96 ha; 

A 
- terenuri acoperite cu ape 5,67 ha 

TA 
- terenuri agricole – 584,89 ha; 

P 
- păduri 5,92 ha;  

N 
- terenuri neproductive – 51,76 ha; 

 
 

 
ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT 
 

PROPUS 
2007 

Suprafaţa 
 (ha) 

% din total 
 intravilan 

Suprafata 
(ha) 

%din total 
intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care 
• Locuinţe cu regim mediu - mare de înălţime 
• Locuinţe cu regim mic şi mic-mediu de înălţime

470,59 
110,50 
360,09 

26,32 1299,34 
118,65 

1180,69 

49,23 

Instituţii şi servicii de interes public din care:  
•      Zona centrală 

93,64 5,24 
 

200,23 
37,60 

7,59 

Zone Mixte 0,00 0,00 96,49 3,66 
Unităţi industriale şi depozite 199,07 11,13 338,19 12,81 
Unităţi agricole 23,06 1,29 41,06 1,56 
Căi de comunicaţie şi transport din care: 
• căi feroviare şi construcţii aferente 
• căi rutiere / pietonale şi construcţii aferente 

212,20 
19,35 

192,85 

11,87 296,87 
25,66 

271,21 

11,25 

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 9,67 0,54 204,97 7,77 
Construcţii tehnico – edilitare 32,63 1,83 37,52 1,42 
Gospodărie comunală, din care: 
• cimitire 

17,54 
16,69 

0,98 23,31 
20,71 

0,88 

Destinaţie specială 34,97 1,96 32,01 1,21 
Ape 14,20 0,79 19,87 0,75 
Terenuri agricole  584,89 32,72 0,00 0,00 
Păduri, din care: 
• pepiniere 

43,47 
1,51 

2,43 49,39 
1,70 

1,87 

Terenuri neproductive 51,76 2,90 0,00 0,00 
TOTAL INTRAVILAN 1787,69 100,00 2639,25 100,00 
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• Necesarul de instituţii şi servicii publice  
 

Tip dotare Destinaţia Unitatea de măsura POT 
% 

Învăţământ Grădiniţă 22 mp / copil 
25 copii / grupă 

25 

Şcoală primară şi 
gimnazială 

20 mp / elev 
30 elevi / clasă 

Sală sport 120 mp / 1.000 loc. 
Sănătate Dispensar 5 mp / consultaţie 

7,5 consult./ an / loc 
20 

Cabinet stomatologic 20 mp / 1.000 loc. 
Farmacie 100 mp / 1.000 loc. 

Comerţ Alimentar 180 mp / 1.000 loc. 40 
Nealimentar 250 mp / 1.000 loc. 
Prestări servicii 180 mp / 1.000 loc. 
Alimentaţie publică 180 mp / 1.000 loc. 
Piaţă alimentară 60 mp / 1.000 loc. 

Cultură Club,  
Cinematograf 

40 locuri / 1.000 loc 40 

Bibliotecă 3 locuri / 1.000 vol. 
Sport Bază sportivă 0,6 ha / 1.000 loc. 50 

Bazin înot 5 mp x pop. / 100 
Administraţie Poştă şi telefoane 50 mp / 1.000 loc. 40 

Poliţie şi PSI 50 mp / 1.000 loc. 
Financiar – bancare  50 mp / 1.000 loc. 

Turism Hotel, Vilă, Pensiune etc  35 
Culte Biserici 0,25 mp / loc. 25 
Industrie Industrie / depozitare  65 
Gospodărie 
comunală 

Cimitir 0,5 ha / 1.000 loc.  
Platformă gospodărească 2 mp / locuinţă 

Locuri de 
joacă 

0 – 3 ani 
3 – 6 ani 
6 – 10 ani 
peste 10 ani 

150 mp 
0,2 mp / loc. 
0,4 mp / loc. 
0,7 mp / loc. 

 

Spaţii verzi Parc / scuar 15 mp / loc.  
Străzi  100 mp / autoturism  
Parcări publice  50 locuri / 1.000 loc  
Destinaţie 
specială 

Adăposturi de protecţie 
civilă 

1 mp / loc.  
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