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"Veșnicia s-a născut la sat! "-Lucian Blaga 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

INTRODUCERE 

Pentru Comună, cetățean și lumea înconjurătoare, 

Satul rămâne locul în care omul trăiește alături de natură, visând la paradisul 
pierdut. Consider că nici unde nu există o mai bună înțelegere dintre om și natură 
decât la țară. Țăranul este cel care îți colorează viața cu ritmul cotidian al naturii 
și în el putem să găsim modelul omului cu respect față de natură. 

De-a lungul timpului omul a reușit să prospere prin muncă și cercetare, de multe 
ori acționând brutal,  fără să țină cont de urmări. Știința,  cea care ne-a făcut 
capabili să descoperim minunile lumii în care trăim, nu ne-a învățat și cum să le 
prețuim, ne-am făcut stăpâni pe comori create de natură. 

Bunăstarea și dezvoltarea au un preț pe care noi toți trebuie să-l plătim, de multe 
ori acestea depășind puterea noastră de a-I face față. E timpul să ne uitam în jurul 
nostru, sa spunem că ne pasă, mai mult decât de la ușa casei până în strada pe care 
locuim. 

Elaborarea unei astfel de strategii este ca planificarea unei calatorii lungi în care 
apar numeroase evenimente. 

Trebuie să știm exact unde mergem înainte de a pleca la drum, ce resurse deținem, 
cu cine ne alăturăm și care este perioada de timp în care trebuie să ne încadrăm 
pentru a ajunge la destinația finală. 

Strategia de dezvoltare  este un instrument la îndemâna autorităților locale, care 
își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor din comuna 
Ciuruleasa, creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele 
viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie competitivă și dinamică, să 
asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație. 

 Poate mai mult ca niciodată ,se impune necesitatea existenței unei  viziuni 
strategice pe termen lung, care să traseze direcțiile de dezvoltare a localității, 
cuprinse într-un document. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ciuruleasa are ca obiectiv general o 
elaborare echilibrată și armonioasă prin crearea și susținerea unui mediu 
economica-social competitiv, sănătos, diversificat și stabil, care să asigure 
creșterea economică și calitatea vieții locuitorilor comunei.  
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

1.AȘEZAREA GEOGRAFICĂ  

 

Comuna Ciuruleasa este o unitate geografică cu caracteristici specifice din 
punct de vedere demografic şi economic, situată în extremitatea vestică a județului 
Alba, în partea centrală a Munților Apuseni, întinzându-se în vestul micii 
depresiuni a Abrudului, pe versanții şi culmile montane din jur. Jumătatea nord-
vestică a comunei se află în Munții Abrudului, ultima prelungire a impunătorilor 
munți ai Bihorului, iar jumătatea sud-estică se află în Munții Metaliferi. 

 

 

1.2 Relieful comunei Sursă proprie 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

2.DATE ISTORICE  
Comuna Ciuruleasa este o așezare de tip montan ,cu gospodării răsfirate pe firul 
văilor și versanților, cu existență cel puțin bimilenară, cu viață socială, economică 
și istorică specifică Țării Moților, purtând și nota particulară a unei așezări de 
zonă minieră.  
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

3. RELIEF 

        Comuna Ciuruleasa poate fi considerată o localitate de munte. Masivele care 
o înconjoară sunt atât de natură vulcanică, cât şi de eroziune. Sunt prezente, 
totodată şi formațiuni calcaroase. Teritoriul comunei cuprinde bazinetele 
Ciuruleasa şi Funinginea. Versanții din jur sunt încadrați la sud-vest de culmea 
calcaroasă dintre vârfurile Brădișor şi Vâlcan, trecând prin Pasul Vâlcan, iar la est 
de măgurile vulcanice din apropierea izvoarelor Ampoiului. 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

4.CLIMĂ 

  Comuna Ciuruleasa are un topoclimat complex, specific munţilor mijlocii şi joşi 
(Munţii Abrudului şi Munţii Metaliferi). Clima este mult influenţată de forma 
concavă şi de butonieră a depresiunii, care determină acumulări de aer rece la baza 
ei. Topoclimat elementare :  

   - de culoar şi defileu, caracterizat prin canalizarea permanentă a aerului în lungul 
lor, prin umiditate ridicată şi temperaturi reduse;  

   - de depresiune, caracterizat prin frecvenţa şi intensitatea mare a inversiunilor 
termice (umiditate ridicată, ceaţă frecventă);  

 

5.HIDROGRAFIA 

     Hotarele comunei se află pe culmile ce marchează cumpenele apelor 
Cerniţei şi afluenţilor săi (cu excepţia pârâurilor Mecea şi Soharu) şi bazinele 
hidrografice ale Crişului Alb (la vest şi sud-vest), ale Ampoiului (la sud-est), ale 
Abrudelului (în est) şi ale pârâurilor Poiana şi Soharu (în nord).  

     Comuna Ciuruleasa se află, practic, în totalitate în bazinul hidrografic al râului 
Cerniţa, care izvorăşte de sub stânca Vâlcanului şi curge spre est până la vărsarea 
în Abrudel, pe teritoriul oraşului Abrud.  

     Afluenţi: pârâurile Căţâna,văile  Buninginea, Glodeanu şi Măneşti pe partea 
dreaptă şi  văile Povarna, Părăul Mare, Căruţii şi Ciuruleasa pe partea stângă.  

     Pe tot teritoriul comunei, inclusiv pe culmi, există numeroase izvoare. 

 

 

 

 

 



 
8 

„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

6.VEGETAŢIA 

   Vegetaţia este bogată, variată şi diferă în funcţie de altitudine.  

     Zona înaltă (mai greu accesibilă şi, în consecinţă, mai puţin populată): păduri 
compacte de fag în amestec cu brad şi molid - în bazinele superioare ale văilor; 
mici zone cu vegetaţie arbustivă formată din jneapăn şi ienupăr pitic, dar mai ales 
pajişti şi fâneţe bogate – pe culmi şi versanţi.  

     Cursul mijlociu al văilor: păduri de foioase (fag, carpen, mesteacăn, tei, paltin, 
frasin, ulm, cireş sălbatic) şi arbuşti de talie mijlocie (alun, soc, corn, păducel, 
scoruş, cireşul câinelui).  

     Luncile: specii ierboase cum sunt zâzania (Lolium perenne), pirul (Agropyron 
repeus), pătlagina (Plantago media), coada şoricelului (Achillea millefolium), 
margareta (Chrysantemum leucanthemum), arnica (Arnica montana), trifoiul roşu 
(Trifolium pratense), amăraua (Centaurea spinulosa) şi zăvoaie, compuse din 
specii arboricole hidrofile (salcie, plop, anin, răchită).  

     O vegetaţie deosebită este cea de mlaştină. Molhaşurile, cum sunt numite prin 
partea locului, sunt luncile inundabile şi locurile cu multe izvoare de pe versanţii 
montani, în care cresc din abundenţă rogozul, papura, firuţa, ochiul boului şi mai 
multe specii de muşchi.  

     În rariştile şi locurile proaspăt defrişate pot fi culese fructe de pădure (fragi, 
mure, zmeură, afine), iar în păduri şi poieni ciupercile comestibile (crăiţe verzi, 
păstravi de fag, gălbiori, laba ursului, pita vacii, bureţi iuţi, ghebe).  

     În flora spontană abundă plantele medicinale: afinul, sunătoarea, chimionul, 
brusturele, coada şoricelului, ciuboţica cucului, cicoarea, cimbrişorul de câmp, 
anglicelul, cruşinul, jneapănul, păpădia, măceşul, podbalul, muşeţelul, măselariţa, 
pătlagina, urzica, vâscul, rostopasca, mesteacănul, zmeurul, teiul etc.  

     În rezervaţiile geologice Vâlcan şi Brădişor pot fi întâlnite câteva specii de 
plante unicat, ca stânjenelul sălbatic şi liliacul sălbatic.  

     Un fenomen aparte îl constituie plantarea de pomi mari, în special frasini, de 
către locuitori, în apropierea gospodăriilor din zonele înalte, ca să le apere de 
vânturi.    
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

7.FAUNA 

Animalele răpitoare sunt reprezentate în arealul comunei Ciuruleasa doar de lup, 
vulpe, dihor, nevăstuică şi vidră. Au pradă din abundenţă, formată mai ales din 
iepuri, căprioare, veveriţe şi şoareci de câmp, ba chiar şi din mistreţi. Sunt foarte 
răspândite speciile de lilieci şi cârtiţele – care umplu cu muşuroaie păşunile şi 
fâneţele.  

     Fauna ornitologică este mult mai bogată: uliul, şoimul, ciocănitoarea, 
rândunica, piţigoiul, gaiţa, cioara, coţofana, corbul, bufniţa, pupăza, sticletele şi 
multe altele.  

     Reptilele şi amfibienele sunt mai puţine. Pot fi întâlnite doar şopârla comună, 
salamandra, şerpi şi diverse specii de broaşte.  

     Fauna ihtiologică este foarte săracă şi se găseşte în văile Cerniţei, Buninginei 
şi Ciurulesei: clean, mreană, zglăvoc. 

 

 

 

1.3 Relieful comunei .Sursă proprie 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

 

 

 

8.POPULAȚIA 

 

Populația și nevoile sociale  

Număr gospodării 321 

Număr locuitori 1021 

Date despre populație în funcție de:  

Sex M =  500 

F =   521 

Etnie Români = 1018 

Rromi = 3 

Religie Ortodocși = 943 

Penticostali = 52 

Baptiști = 19 

Adventiști de ziua a 7  = 6 

Martorii lui Iehova = 1 

nivel pregătire fără 

studii 

5 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

studii 

general

e 

284 

studii 

liceale 

214 

studii 

superio

are 

105 

studii 

postuni

versita

re 

16 

școală 

profesi

onală 

237 

 

 

Populația pe grupe de vârstă 0-18 ani = 160 

18 – 65 ani = 611 

Peste 65 ani = 250 

Date referitoare la forța de muncă  

populație activă 501 

structura ocupării Lucrător în agricultură PFA, ÎI, IF = 95 

Îngrijitor în învățământ = 5 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

Inginer minier = 3 

Conducător auto profesionist = 36 

Lucrător în domeniul cultelor = 5 

Lucrător în domeniul forestier = 10 

Lucrător comercial = 15 

Lucrător în construcții = 26 

Lucrător în industria ușoară = 17 

Lucrător în industria prelucrătoare = 

34 

Administrator firmă = 24 

Lucrător în vânzări = 8 

Educator – învățător – profesor = 19 

Lucrător în silvicultură = 2 

Lucrător în administrația publică = 11 

Coafeză – stilist = 4 

Bucătar = 3 

Asistent personal al pers. cu handicap 

= 10 

Demnitar = 4 

Lucrător în IT = 9 

Lucrător în asistență socială = 4 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

Asistent medical = 6 

Asistent farmacist  = 2 

Asistent veterinar = 1 

Laborant = 2 

Medic = 2 

Lucrător în televiziune = 1 

Lucrător în MAI = 4 

Lucrător în MAPN = 3 

Lucrător în domeniul bancar = 1 

Kinetoterapeut  = 1 

Ing. chimist = 1 

Ing. topograf = 1 

Ing. silvic = 2 

Tehnician silvic = 2 

Registrator medical = 2 

Mecanic auto = 2 

Paznic = 4 

Infirmieră = 2 

Lucrător în servicii personale = 1 

Profesor universitar = 2 

Agent poștal = 1  



 
14 

„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

Însoțitor de zbor = 1  

Preșcolari 46 

Elevi  116 

Studenți 35 

Casnice  116 

Persoane cu handicap  50 

Pensionari  228 

Numărul de șomeri 84 

Plecați în străinătate  60 

Servicii sociale/sănătate  

cantine sociale 0 

Dispensar medical 

Medici de familie 

Farmacie 

1 

1 

0 

Infrastructura de transport  

Lungime (km) 66  

drumuri europene 0 

drumuri naționale 9 km – drumul național DN 74 Alba 

Iulia – Abrud – Brad traversează 

comuna Ciuruleasa  de la est la vest pe 

o distanță de 8 km , de la ieșirea din 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

orașul Abrud și până la intrarea în 

județul Hunedoara.  

drumuri județene 0 

drumuri comunale modernizate  21 km 

Drumuri comunale nemodernizate 17 km  

drumuri vicinale din pământ  19 km  

Accesul în localitate și împrejurimi   Comuna Ciuruleasa este o unitate 
geografică cu caracteristici specifice 
din punct de vedere demografic şi 
economic, situată în extremitatea 
vestică a judeţului Alba, în partea 
centrală a Munţilor Apuseni, 
întinzându-se în vestul micii 
depresiuni a Abrudului, pe versanţii şi 
culmile montane din jur. Jumătatea 
nord-vestică a comunei se află în 
Munţii Abrudului, ultima prelungire a 
impunătorilor munţi ai Bihorului, iar 
jumătatea sud-estică se află în Munţii 
Metaliferi. Ciuruleasa se întinde pe o 
suprafaţă de 55,85 km pătraţi, (0,9 % 
din suprafaţa judeţului Alba, respectiv 
0,023% din suprafaţa României). 

Ciuruleasa este comuna de graniţă 
între judeţele Alba şi Hunedoara.  

Vecinătăţi:   

- oraşul Abrud, la nord-est  
- comuna Bucium, la est  
- teritoriul rural al oraşului Zlatna, la 
sud-est  

- comuna Buceş, judeţul Hunedoara, la 
sud-vest  
- comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara, 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

la vest  
 - comuna Sohodol, la nord.  

          Punctele cardinale sunt marcate 
de patru piscuri muntoase: 
Vâlcanul  (1.264 m) la extremitatea 
vestică, vârful Chiuzului (1.022 m) la 
nord, vârful calcaros al Brădişorului 
(1.035 m) în partea de sud şi vârful 
Pietriceaua (1.144m) în sud-est.  

Teritoriul administrativ al comunei 
Ciuruleasa are în componenţă 9 sate 
componente, după cum urmează: 

- satul Ciuruleasa ( satul reşedinţă 
de comună) 

- satul Bodreşti 

- satul Bidigeşti 

- satul Bogleşti 

- satul Buninginea 

- satul Gheduleşti 

- satul Morăreşti 

- satul Mătişeşti 

- satul Vîlcan. 

Fiecare dintre aceste sate are în 
componenţă aşezări mai mici, numite 
cătune sau „crânguri”, la care se mai 
adaugă şi casele izolate. Ca exemple 
putem aminti: 

- cătunul „Borzeşti”, în satul 
Ciuruleasa 

- cătunul „Vîceşti”, în satul 
Ciuruleasa 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

- cătunul „Bugle”, în satul 
Bogleşti 

- cătunul „Dealul Sudorii”, în 
satul Morăreşti 

- cătunul „Ciorăşti”, în satul 
Gheduleşti,etc. 

Aşezată în prelungirea vestică a Ţării 
Abrudului, pe drumul naţional DN.74 
Alba Iulia – Abrud – Brad, comuna 
Ciuruleasa se află la o distanţă de 70 
de km de oraşul reşedinţă de judeţ 
(Alba – Iulia) 

Distanţele faţă de principalele oraşe 
sunt: 

 - la nord – nord-est şi la est: 

• Abrud – 4 km; 

• Cîmpeni – 15 km; 

• Turda – 100 km; 

• Cluj Napoca – 131 km; 

• Târgu Mureş – 176 km; 

• Alba Iulia – 71 km; 

• Sebeş – 88 km; 

• Sibiu – 144 km. 

- la sud – sud-vest şi la vest: 

• Brad – 34 km; 

• Deva – 72 km; 

• Arad – 227 km; 

• Timişoara – 240 km; 

• Oradea – 183 km. 
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„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

Faţă de centrul comunei, cel mai 
îndepărtat sat component este 
Vîlcanul, situat la 9 km. Iar cel mai 
apropiat este satul Bogleşti, situat la 3 
km. 

Gospodăriile populaţiei sunt situate 
de-a lungul văilor şi pe pantele 
dealurilor, cu toate caracteristicile 
aşezărilor umane din Ţara Moţilor, 
sate, cătune, crânguri şi gospodării 
izolate la kilometri, cu toate 
caracteristicile sociale, economice, 
culturale şi administrative din această 
realitate. 

 

Aspecte tehnico-edilitare  

Alimentare cu apă Din totalul nr. de gospodării, un nr. de 

126 de gospodării, respectiv 410 

persoane,  sunt racordate la rețelele 

publice de alimentare cu apă a 

localității , în lungime de 7,5 km 

Aceste gospodării se găsesc în satele 

Ciuruleasa, Buninginea, Mătișești, 

Morărești și Vîlcan., reprezentând un 

procent de 41 % din totalul 

gospodăriilor din comuna. Restul 

gospodăriilor se aprovizionează cu apă 

potabilă prin intermediul izvoarelor 

publice si ale fântânilor proprii.  

Cantitate 1025 mc / an 



 
19 

„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

Calitate Potabila + menajeră 

număr locuitori deserviți 410 

Alimentare cu energie electrică (inclusiv 

rețea de iluminat stradal) 

99, 83 % gospodării racordate la 
rețeaua de energie electrică (2 
gospodării neelectrificate, izolate și 
nelocuite permanent 0,17 %)  

 

23,2 km  lungime rețea de iluminat 
stradal  

Alimentare cu gaz Nu există rețea de gaz în Ciuruleasa 

lungimea rețelei 0 

număr locuitori deserviți 0 

case racordate 0 

Alimentare cu energie termică Nu este cazul  

Încălzire  

Număr solicitanți/sezon 

Încălzire cu lemne 100 %  

Pentru gătit se folosește încălzirea cu 

gaz metan la butelie în procent de 40% 

din nr. de gospodării  

Solicitanți ajutor încălzirea locuinței / 

sezon  = 55 persoane  

Solicitanți lemn de foc din pădurea 

comunală = 70 persoane  

Restul populației deține pădure în 

proprietate sau din composesorat  
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Canalizare nu  există rețea de canalizare publică 

în Ciuruleasa 

Rețea de telefonie – număr de abonați În comuna Ciuruleasa sunt funcționale 

următoarele rețele de telefonie : 

Telekom, Orange, Vodafone, Digi. În 

centrul de comuna semnalul este 

acceptabil în toate rețelele atât ca 

semnal pentru convorbiri, cât și ca date 

mobile, dar pe sate și pe dealurile din 

comună semnalul este destul de slab 

calitativ, comuna nedispunând de un 

releu în acest sens. Se preconizează ca 

in anul curent (2022) , compania RDS 

& RCS să investească în amplasarea a 

cel puțin 2 relee în comuna Ciuruleasa.  

Număr de abonați  

Telekom = 144 abonați 

Vodafone = 98 abonați 

Orange = 71  abonați 

Digi mobil = 39 abonați 

Acces internet – număr utilizatori Accesul la internet și televiziune se 

face prin fibra optică de la compania 

RDS & RCS, respectiv prin cablu, de 

aceste servicii beneficiind un nr. de 

164 de gospodării  
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Economia În ceea ce privește economia comunei 

acesta este foarte slab reprezentată, 

limitându-se la câteva societăți 

comerciale cu profil de debitare și 

exploatare material lemnos, câțiva 

agenți economici cu profil alimentar si 

cafenele, un agent economic cu profil 

de servicii  fabricare de mobilă, 1 

agent economic cu prestare de servicii 

de tipul spălătorie auto  , 1 – 2  firme  

cu profil construcții, 2 societăți cu 

profil de transport intern și 

internațional  de mărfuri, restul 

economiei fiind dominat de PFA, IF și 

ÎI cu profil preponderent agricol  

Operatori economici  Transporturi de marfuri  

AURA INTERTRANS SRL   

VICTOR EMANUEL FER SRL  

Exploatare si debitare material 

lemnos 

SC NICU BUTA SRL 

SC NICU VIO SRL 

SC BEXA SRL 

SC ALEXIS FOREST SRL 
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SC BIANCO SILV SRL  

Construcții  

C & R CON STAR SRL  

NELCONS PREST SRL 

Prestări servicii  

SC FELEA BALCANIK SRL 

SC COMERCIO SILVIU SRL  

Alimentație publică și baruri 

SC OLTEANCA SRL 

SC LORYNEL BUTA SRL  

Turism Viitorul  în domeniul turismului, în 
localitatea noastră, depinde foarte 
mult de dezvoltarea turismului rural. 
Avem potenţial în acest sens, avem 
locuri de  o frumuseţe rară, avem 
oameni ospitalieri, nu ne mai rămâne 
altceva de făcut decât să valorificăm 
ceea ce avem şi să facem cunoscut 
acest lucru şi altora. 

Turism de recreare şi odihnă  
 Relieful şi peisajul sunt 
deosebite.Despre priveliştile oferite de 
Munţii Apuseni, pe care stânca, 
pădurea şi apa le creează, separat ori 
împreună, se spune adesea că  
rivalizează cu cele elveţiene.Ele pot fi 
admirate de pe culmile montane, din 
zeci de puncte de vedere. Pădurile sunt 
brăzdate de cărări accesibile care 
invită la drumeţie. Alături de măreţia 
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codrului, mireasma de răşină, ape 
zglobii şi cristaline,nenumărate 
vieţuitoare care-i ies în cale, ciupercile 
şi fructele de pădure comestibile oferă 
turistului adevărate momente de 
delectare. Din mai până-n octombrie, 
dar mai ales în luna iulie, pajiştile şi 
fâneţele constituie  un decor 
extraordinar, sunt un mozaic de culori 
vii datorită mulţimii de flori de munte. 

O atracţie doesebită o exercită, din 
acest punct de vedere, Rezervaţia 
naturală Muntele Vîlcan. Muntele 
Vâlcan, situat pe cumpăna de ape 
dintre Crişul Alb şi Arieş, este   o 
klippă de calcare jurasice care se ridică 
impunător în mijlocul formaţiunilor de 
fliş creatice. Realizând un puternic 
contrast între abrupturile ce mărginesc 
masivul calcaros şi culmile montane 
din jur, Vâlcanul (1264 m) constitue 
un veritabil martor de eroziune a 
Munţilor Metaliferi. Contrastul este 
subliniat şi de culoarea albă a pereţilor 
calcaroşi care domină culmile din jur, 
acoperite cu păduri sau cu 
poieni.Vâlcanul se înfăţişează ca un 
vapor imens plutind pe o mare verde.  
Masivul  Vâlcan este o rezervaţie de 
tip mixt, areal protejat de categoria a 
IV-a şi are o suprafaţă de 5 ha. Accesul 
din D.N.74 se face prin dealul 
„Cotoncu”, iar de aici printr-un drum 
comunal ramificat spre spatele 
Vîlcanului. 

   Pe masiv se găsesc 18 specii de 
plante alpine de interes ştiinţific 
deosebit, printre care: Aster alpinus, 
Dororicum columnae, Saxifraga 
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pariculata, Aconitum moldavicum, 
Sorbus dacica, Silena dubia. 

Întregul relief şi peisaj este deosebit, 
rivalizând oricând cu cel elveţian. 
Abrupturile Vîlcanului atrag turiştii ca 
un magnet. Flora spontană plină de 
mireasma florilor îmbie la drumeţie, 
iar fânul proaspăt cosit îmbie la 
odihnă. Un “pui” al Vîlcanului, situat 
la nord de acesta, se numeşte 
„Scrintiuş”, după numele pe care îl are 
aici liliacul ( scrinte). Mica stâncă a 
Scrintiuşului se colorează primăvara, 
când înfloreşte liliacul, în roz. Tot 
atunci, Vîlcanul se îmbracă în violet, 
de la mulţimea florilor stânjenelului de 
pădure, o specie ocrotită prin lege care 
se găseşte numai în acest loc.    Prin 
tradiţie, localnicii urcă, între Paşte şi 
Rusalii, pe piscul Vâlcanului ca să 
celebreze frumuseţea florilor şi a 
peisajului 

Turism sportiv 

Clima este deosebit de favorabilă 
fenomenului turistic, întrucât nu se 
înregistrează temperaturi extreme, nici 
vânturi puternice sau alte fenomene 
negative. Iarna se aşterne un strat gros 
de zăpadă, compact, prielnic 
practicării sporturilor de iarnă. Există 
foarte multe pante pe care pot fi 
amenajate pârtii de schi şi orice 
investitor în acest domeniu va 
beneficia atât de sprijinul 
administraţiei, cât şi de al localnicilor. 
    Abrupturile 
Vâlcanului şi Brădişorului atrag 
turiştii care practică drumeţia şi 
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sporturile extreme.   Pe 
stânca Vâlcanului se practică, de ani 
buni, alpinismul.    
 Peştera din interiorul masivului, 
ca şi numeroase alte fenomene carstice 
din împrejurimi, sunt deosebit de 
atractive pentru speologi.   
 Platoul de pe vârful Vâlcanului 
a fost descoperit, de curând, de 
amatorii zborului cu parapanta, care 
spun că este o excelentă pistă de 
lansare, , iar curenţii de aer sunt foarte 
potriviţi. 

 

Desigur, mulţi turişti ar putea fi 
încântaţi să participe la sărbătorile de 
iarnă (Crăciun, Revelion, Bobotează) 
şi de primăvară (Paşti, Ispas, Rusalii), 
dar şi la activităţi specifice locului:  

• Arderea pietrei de calcar pentru 
obţinerea varului; 

• Fabricarea vinarsului; 

• Fierăritul; 

• Coacerea pâinii în cuptor; 

• Păşunatul şi mulsul vacilor; 

• Culesul plantelor medicinale; 

• Prepararea plăcintelor pe 
lespede sau a altor mâncăruri 
tradiţionale; 

• Cositul şi strânsul fânului; etc.  
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Lista de proiecte prioritare Proiecte propuse pentru 

 2022 – 2024 

“Modernizare drumuri si 
strazi in comuna Ciuruleasa, 

judetul Alba” 

“Modernizare  drumuri în 
interiorul satelor  Bodrești și 

Boglești  din comuna 
Ciuruleasa“ 

“Modernizare  drumuri în 
interiorul satelor  Morărești 

și Vîlcan  din comuna 
Ciuruleasa“ 

“Modernizare  drumuri în 
interiorul satelor  Morărești 

și Boglești  din comuna 
Ciuruleasa“ 

« Reabilitare, modernizare şi 
dotare aşezământ cultural 

Ciuruleasa » 

Creşterea eficienţei 
energetice şi gestionarea 
inteligentă a energiei la 

Şcoala gimnazială 
Ciuruleasa”  

“Amenajarea unui pod peste 
pârâul Cernița, în centrul 

localității Ciuruleasa” 

“Apărare de maluri prin 
amenajarea de diguri pe 

pârâurile Ciuruleasa, Cernița 
și Buninginea“ 

“Amenajare parc de aventură 
în satele Vîlcan și Boglești“ 
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“Sistem de panouri 
fotovoltaice + stație de 

încărcare pentru asigurarea 
energiei la iluminatul public“ 

“Lucrări de amenajare și 
modernizare în centrul civic  

al localității Ciuruleasa“ 

“Amenajare, dotare și 
modernizare la școala 

gimnazială Ciuruleasa“ 

“Smart Edu în Țara de Piatră 
“ 

 

“Construire sală de sport în 
cadrul școlii gimnaziale 

Ciuruleasa “ 

“Finalizarea lucrărilor de 
înregistrare sistematică în 

sistemul integrat de cadastru 
și carte funciară a imobilelor 

“Finalizarea serviciilor de 
elaborare PUG și RLU al 

comunei Ciuruleasa, județul 
Alba “ 

“Amenajare pistă Mountain 
Bike în satul Boglești, la 

drumul comunal  

DC 158 “ 

“Cursuri de perfecționare 
gratuite pentru funcționarii 

publici din aparatul de 
specialitate al primarului 

comunei Ciuruleasa” 
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“Sistem performant de 
colectare selectiva a 

deseurilor menajere” 

“Construirea si amenajarea 
unei case traditonale in 

centrul civic al localitatii “ 

“Achizitia unui microbuz 
electric pentru transportul 
elevilor de pe raza comunei 

Ciuruleasa” 

“Infiintarea si Amenajarea  
Muzeului Satului”  

 

Pregătire profesională a funcționarilor La nivelul UAT Ciuruleasa, în cadrul 
primăriei lucrează  un nr. de 6 
funcționari publici cu pregătire de 
specialitate în domeniu și un nr. de 6 
personal contractual.  

Investiții locale realizate Român

e 

 Proiecte realizate din 
fonduri publice 
(guvernamentale, naționale,  
județene  și locale ):  

1.CONSTRUIRE POD DE 
LEGATURA DC 156 SI DV 
BOGLESTI – CIORASTI 

2.CONSTRUIRE POD 
PESTE VALEA CATINII 
SPRE SATUL 
MORARESTI 

3. MODERNIZARE DRUM 
VICINAL D.V. 
JURCUIESTI DIN DC 115 
BUNINGINEA - 
GHEDULEȘTI 

4. CONSTRUIRE ZID DE 
SPRIJIN – DRUM 
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VICINAL DV URSULESTI 
DIN DC 159 MORĂREȘTI 

5. LUCRARI 
DECOLMATARE VAI SI 
BALASTARE DRUMURI 
COMUNALE ȘI 
VICINALE  

6. REPARATII PRIN 
PLOMBARE + COVOR 
ASFALTIC LA DC 156 
CIURULEASA – 
BODREȘTI  

7. PAVARE TROTUAR ÎN  
CENTRUL CIVIC AL 
LOCALITATII 

8. LUCRĂRI DE 
ASFALTARE STRADA  
SALCIILOR 

9. LUCRĂRI DE 
ASFALTARE STRADA 
ÎNVĂȚĂTORULUI 

10. AMENAJARE RIGOLE  
PE STRADA 
INVATATORULUI 

11. CONSTRUIRE POD 
PESTE PÂRÂUL 
CERNITA SPRE 
CĂTUNUL  MĂNEȘTI 

12. CONSTRUIRE POD 
PESTE PÂRÂUL 
CERNITA SPRE 
CĂTUNUL  VÂCEȘTI 

13. CONSTRUIRE POD 
PESTE PÂRÂUL 
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CERNITA SPRE SATUL  
MORĂREȘTI 

14. MODERNIZARE DC 
161 DIN DN 74 - VULCAN, 
KM.0+504 - KM 1+030, 
COMUNA CIURULEASA, 
JUDETUL ALBA 

15. LUCRĂRI DE 
MODERNIZARE A 
REȚELEI STRADALE DE 
ILUMINAT PUBLIC 

16. LUCRĂRI DE 
IMBRACAMINTE 
ASFALTICA LA  DC 268 
MATISESTI, COMUNA 
CIURULEASA, JUD. 
ALBA 

17. MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE 
BUNINGINEA – 
MORĂREȘTI – 
GHEDULEȘTI, 
APARȚINÂND COMUNEI 
CIURULEASA, JUDEȚUL 
ALBA  

18. ALIMENTARE CU 
APĂ A SATELOR 
BUNINGINEA ȘI 
MORĂREȘTI DIN 
COMUNA CIURULEASA, 
JUDEȚUL ALBA  

19. MODERNIZARE DC 
161 DIN DN 74: – VîLCAN 
, COMUNA 
CIURULEASA, JUDETUL 
ALBA 
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20. REALIZAREA 
AMANEJAMENTULUI 
PASTORAL AL 
LOCALITĂȚII 
CIURULEASA 

21. LUCRĂRI DE 
ÎNREGISTRARE 
SISTEMATICĂ ÎN 
SISTEMUL INTEGRAT 
DE CADASTRU ȘI CARTE 
FUNCIARĂ A 
IMOBILELOR SITUATE 
ADMINISTRATIV ÎN 
COMUNA CIURULEASA 
– FINANȚĂRILE I – VII – 
în derulare finațarea VII  

22. SERVICII 
ELABORARE P.U.G. ȘI 
R.L.U. AL COMUNEI 
CIURULEASA, 
JUDEȚULALBA  - în 
derulare  

23. MODERNIZARE 
DRUMURI ȘI STRĂZI ÎN 
COMUNA CIURULEASA, 
JUDEȚUL ALBA – în 
derulare  

străine 1. «Modernizare drum 
comunal  DC.156 Ciuruleasa 
– Bodreşti, judeţul Alba », 
finanţat prin programul 
SAPARD 

2. « Amenajare loc de joacă 
pentru copii, parc de recreere 
şi petrecere a timpului liber 
în centrul civic al comunei 
Ciuruleasa, judeţul Alba ”  - 
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finantat prin programul 
LEADER  

3. «Achizitie utilaj 
multifunctional, dotari si 
echipament special pentru 
Serviciul Public Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta, în 
comuna Ciuruleasa, judetul 
Alba”, finanțat prin 
programul LEADER  

4. «Amenajare teren de sport 
acoperit cu gazon sintetic, în  
comuna Ciuruleasa, judetul 
Alba » , finanțat prin 
programul PHARE  

 

 

Învățământ  

Număr grădinițe 2 

- Grădinița cu program normal 
Ciuruleasa 

- Grădinița cu program normal 
Buninginea  

Număr școli Clasele 
I-IV 

1 școala primară Buninginea 

Clasele 
V-VIII 

1 școala gimnazială 
Ciuruleasa  

Număr cadre didactice 18 ( 2 educatoare, 3 învățătoare, 13 
profesori )  

Număr copii școlarizați școli 116 

grădini
țe 

33 

Cultură  
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Număr biblioteci 1 

Număr case de cultură 0 

Cămine culturale 1 

Muzee 

 

 

1 expozitie muzeografică  

Expoziția Etnografică Ciuruleasa a 
fost înființată în anul 2006 la Iniţiativa   
preşedintelui Consililui Judeţean 
Alba,  d-lui Dumitrel Ioan și  a 
primarului din acea perioadă , 
Mihalache Ioan.În prezent, această 
colecție muzeală de obiecte casnice și 
de artă populară poate fi vizitată în 
incinta clădirii grădiniței din 
Ciuruleasa. 

Spaţiul rezervat expoziţiei a fost 
amenajat astfel încât impactul la 
vederea lui sǎ readucǎ magia de altǎ 
datǎ a acestui sat, asa cum şi-l 
amintesc oamenii locului. Un colţ din 
casa ţărǎneascǎ aduce în atenţie un 
podişor de lemn cu vase din lut şi 
ceramicǎ, precum şi câteva icoane pe 
sticlǎ. Şi în aceastǎ prezentare îşi fac 
loc obiectele de industrie casnicǎ 
textilǎ: războiul de ţesut, urzoiul, 
vârtelniţa, socale, meliţa, maşina de 
tors, etc. Un alt colţ prezintǎ costumele 
din comunǎ, specifice portului local. 
Mai sunt reprezentate obiecte de uz 
casnic din lemn şi obiecte tradiţionale 
pentru iluminat. Toate acestea sunt 
încadrate între pereţii decoraţi cu 
covoare ţesute manual, chindee şi 
blide. 

Monumente istorice 1  Monumentul ridicat în memoria lui 
Avram Iancu 
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Monumentul ridicat în cinstea lui 

Avram Iancu şi a oştenilor săi este 

situat în centrul comunei, chiar în faţa 

Primăriei. El marchează bătăliile din 9 

– 10 mai şi 8 – 16 iunie 1849, în care 

armatele revoluţionarilor transilvăneni 

au învins trupele maghiare. 

 

2.Biserica ortodoxă  „Sf. Gheorghe” 
din Ciuruleasa   

Întinderea mare pe care se află plasat 
satul Ciuruleasa, făcea uneori ca frate 
cu frate să-şi poarte dorul. Sentimentul 
religios a unit strâns în jurul Bisericii 
pe fiii acestui sat, făcând ca, în zilele 
de sărbătoare să-şi înalţe rugăciuni 
Tatălui Ceresc, uniţi în jurul păstorului 
sufletesc. Dragostea de Dumnezeu i-a 
făcut totodată, să zidească biserica ce 
are o vechime de peste două sute de 
ani.   Zidită în mijlocul satului, 
biserica îşi înalţă turla, vrând parcă, să 
păzească pe toţi credincioşii 
ei.  Biserica este mică, din ziduri 
groase din piatră şi cărămidă cu var 
stins direct pe zid. În partea de sud şi 
est, biserica este împrejmuită cu ziduri 
de piatră, având două intrări.    
 Anul zidirii nu se ştie precis, 
totuşi după unele cercetări s-a stabilit 
între anii 1700-1777. Pentru întărirea 
afirmaţiei ne ajutăm de următoarele 
date:         -  dintre scriptele 
parohiei cea mai veche matricolă 
există din anul 1793, pentru botezaţi, 



 
35 

„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu litere cirilice în care găsim semnat 
ca slujitor Preot Simion Felea;         - 
în partea de sud a Sfântului Altar, se 
află mormântul acestui preot pe a cărui 
cruce de piatră, găsim inscripţia în 
cirilică: „Preot Simion Felea, decedat 
în vârstă de 78 ani şi după 54 ani de 
servire, anul morţii 1847…”, rezultă 
deci, anul naşterii sale 1769, iar 
apostolatul şi-l începe în anul 1793, la 
vârsta de 24 ani. Deducem că nu a fost 
primul slujitor ci urmaş al unui întreg 
şir de preoţi, iar actuala biserică o 
putem considera zidită, cel puţin în 
anul 1777.   În biserică, aşezată pe 
faţada coralei, există o icoană care a 
fost adusă în timpul celui de-al II-lea 
război mondial din Munţii Caucaz 
(Rusia), de către Guran Petru, ajuns în 
comuna Ciuruleasa în anul 1944.  

Nu se cunosc împrejurările în care 
această icoană, reprezentând pe 
Mântuitorul Iisus Hristos sub chipul 
„blândului Păstor”, a ajuns în posesia 
susnumitului; însă se ştie că a făgăduit 
lui Dumnezeu, prizonier fiind în 
Rusia, că dacă îl va ajuta să ajungă 
acasă, va dona această icoană, la care 
ţinea foarte mult, bisericii în care a 
primit botezul creştin. Efortul şi 
dragostea acestui om sunt atât de 
apreciate, întrucât icoana este destul 
de mare (75cm./60cm.) şi greu de 
purtat.   Biserica din 
Ciuruleasa este înzestrată cu diverse 
obiecte de patrimoniu, ea însăşi făcând 
parte din patrimoniul naţional, printre 
care am aminti uşa de intrare în 
biserică (a bărbaţilor), care cunoaşte o 
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istorie aparte. Această uşă este pictată 
în partea exterioară şi reprezintă pe 
Sfinţii Apostoli Petru (având în mână 
„cheile Împărăţiei”) şi Pavel. 
Dimensiunile ei sunt destul de reduse 
(1,55cm./85cm.) pentru a împiedica 
intrarea animalelor în sfântul locaş 
(profanarea Casei Domnului), măsură 
luată în vremuri grele în care tătarii, iar 
mai târziu Imperiul Habsburgic au pus 
stăpânire pe aceste meleaguri.  
Din timpul dominaţiei habsburgice 
(1948) uşa păstrează un număr de 
şapte „răni” lăsate de patul puştii, în 
încercarea de a pătrunde în sfântul 
locaş. 

 

3. Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” din 
Buninginea  

 

În mijlocul satului  Buninginea se află 
casa parohială şi biserica ortodoxă. 
Casa parohială are o vechime de peste 
200 de ani. Primul nivel este construit 
din piatră iar al doilea nivel din lemn, 
până în anul 1999, când nivelul al 
doilea sa construit din BCA. Aici au 
învăţat locuitorii satului carte, până 
sau construit actualele şcoli. Prin anul 
1750 aici se afla o mănăstire din lemn, 
unde se presupune că vieţuiau 7 
călugări . Călugărul Sofronie de la 
Cioara care sa răsculat împotriva 
uniaţiei de la 1700 şi a iobăgiei este 
arestat şi închis la Crăciunul lui 1759, 
în lagărul de la Bobâlna, lângă Orăştie, 
dar este eliberat de vreo 600 de ţărani 
conduşi de preotul Ioan din Sălişte. În 
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august 1760 Sofronie convoacă o 
adunare de preoţi şi credincioşi la 
Zlatna, unde au participat şi călugări 
de la mănăstirea din Buninginea, 
întocmind memorii către împărăteasa 
Maria Tereza şi către guvernul 
Transilvaniei, prin care cereau episcop 
ortodox, înapoierea bisericilor, 
eliberarea celor închişi, scutirea 
preoţilor ortodocşi de dări etc.  
   Răscoala lui 
Sofronie poate fi considerată  ca o 
biruinţă deplină a ortodoxiei în 
Transilvania, căci sute de sate au 
părăsit uniaţia. Tot ce se lucrase timp 
de 60 de ani pentru înstrăinarea 
poporului nostru de credinţa 
strămoşească, acum era zdruncinat, 
din această pricină împărăteasa Maria 
Tereza a trimis în Transilvania, prin 
anul 1761, pe generalul Bukow, cu o 
armată , având misiunea de a întării 
uniaţia şi a înăbuşi orice mişcare 
împotriva ei. Acesta a trecut cu sila la 
uniaţie zeci de sate şi a dat uniaţilor 
peste 500 de biserici ortodoxe. Tot 
Bukow a distrus cu tunurile sau a 
incendiat zeci de mănăstiri   ortodoxe, 
alungând pe călugări din ele,aşa cum   
sa petrecut şi cu călugării şi mănăstirea 
de lemn din localitatea Pociovalişte ( 
actuala Buninginea) . Pe fundaţia 
mănăstirii s-a ridicat o altă biserică cu 
zidirile din piatră şi bolta din 
cărămidă. Nu se cunoaşte data sfinţirii 
şi nici de către cine s-a făcut. 
 Biserica poartă hramul Sf. 
Nicolae şi este construită în stil roman, 
în formă de navă, cu o turlă acoperită 
cu tablă, în anul 1967. Meşterul care a 
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construit această biserică nu se 
cunoaşte. În anul 1794 a fost executată 
catapeteasma din lemn. Tot atunci se 
crede că pe zidul din partea de răsărit 
al altarului a fost pictat Mântuitorul 
binecuvântând, având de o parte şi de 
alta pe Maica Domnului şi pe Ioan 
Botezătorul. 

    

4. Troiţa de la Gheduleşti  

Pe teritoriul satului Buninginea sau dat 
nenumărate bătălii, ca exemplu între 
Ciuruleasa şi Vîlcan ( 1849) . La data 
de 19 mai 1949 maiorul Hatvany 
Emeric scăpat din crâncenia de pe 
drumul din localitatea Bucium Cerbu, 
pe o cale lăturalnică, în dreapta, cu 
cca. 400 ostaşi, iar când au ajuns între 
Buninginea şi După Piatră, femeile 
aşteptau pe deal cu pietre, iar mai în 
jos la Stănija, un despărţământ a 
preotului Simion Groza, cu puşti şi 
lănci. Aici pe această şa de deal este 
ridicată o cruce în memoria 
maghiarilor  şi moţilor căzuţi în 
această luptă crâncenă, pe dealul ce se 
află în partea de sud a satului, numit 
Pietriceaua ( 1144 m).  

 

Formații de dans (popular, modern) Ansamblul folcloric „CITERA CU 
DOR” 

Acest ansamblu a debutat in luna mai 
a anului 2006 la Şcoala cu cls. I-VIII 
Ciuruleasa, prin  lăudabila iniţiativă a 
d-nei profesor    Rodica Vereş,  odată 
cu pregătirea unui grup de 25 elevi 
pentru a participa la concursul 
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"Cultura pentru cultura" care s-a 
desfăşurat in luna iunie a aceluiaşi an 
in localitatea Abrud. Grupul folcloric 
mixt cu cântece din zonă precum si 
şezătoarea tradiţională au avut mult 
succes la public si juriu. 

La începutul anului 2011, ansamblu s-
a extins considerabil, ajungând la un 
nr. de cca. 80 de membri. Acest fapt se 
datorează implicării d –lor Radu 
Tuhuţ, primarul comunei Ciuruleasa la 
vremea respectivă  si  Marius Cioara, 
viceprimarul localităţii de atunci  

 Ansamblul  „Citera cu dor” deține  in 
componenţa sa mai multe secţiuni: 
taraf, grup vocal mixt, bărbătesc si 
femeiesc,  dansuri populare mixte si 
bărbăteşti, rapsod popular, creator 
popular, instrumentişti,solişti vocali, 
meşteşuguri tradiţionale, gastronomie 
tradiţională, expoziţie muzeografică, 
etc.,toate acestea sub stricta 
supraveghere si prin profesionalismul 
d-nei prof. Mirela Danciu, coregraful 
acestui ansamblu. 

 Prin implicarea acestora, prin 
dăruirea  si munca lor, din anul 2011 
ansamblul nostru a avut o activitate 
continua. In 25 mai 2011 prin 
participarea la festivalul „Cultura 
pentru cultura”, care s-a desfăşurat la 
Poiana Narciselor de la Negrileasa,  
ansamblul Citera cu dor a reuşit o 
lăudabila performanta, obţinând locul 
al 2 – lea .  

 Performanţele ansamblului nu 
s-au oprit aici. În anul 2012, atât la 
faza zonală a festivalului „Cultură 
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pentru cultură” care a avut loc la 
Negrileasa pe 20 mai, cât şi la finala pe 
judeţ a aceluiaşi festival, care s-a 
desfăşurat în comuna Avram Iancu, cu 
ocazia Târgului  de fete de pe muntele  
Găina, din data de 21 iulie, ansamblul 
nostru a obţinut locul I. In urma 
rezultatelor obţinute ansamblu nostru 
si-a câştigat un renume pe plan local si 
zonal, după notabila prestaţie de la 
Festivalul Cultura pentru Cultura, 
acest ansamblu primind o serie de 
invitaţii la mai multe festivaluri si 
sărbători locale. Dintre cele mai 
importante participări amintim: 
Festivalul comunitarii maghiare din 
oraşul Abrud, Zilele oraşului 
Câmpeni, Festivalul „La izvorul 
Crişului” din comuna Blăjeni, judeţul 
Hunedoara, Zilele oraşului Teiuş, Fii 
satului Geoagiu de Sus, Zilele 
comunei Stremţ, Târgul naţional de 
turism rural Albac, etc. 

 

Sărbători și tradiții cu specific local Arhitectura tradiţională: case din lemn 
cu o singură cameră de locuit, încălzită 
„central” cu ajutorul „camniţei” (un fel 
de cămin) aflată în mijlocul camerei, 
cu un „târnaţ” (tindă) pe două laturi şi 
acoperiş foarte înalt şi abrupt. Aceste 
construcţii sărăcăcioase au cam 
dispărut după anii 1980, dar 
construcţiile noi păstrează elementele 
arhitecturale, în special în 
componentele exterioare (decoraţiuni 
exterioare, acoperiş).  Tradiţiile 
legate de sărbătorile de iarnă: în 
Ajunul Crăciunului, copiii merg “cu 
steaua” şi cu „piţăra”, un fel de toiag 
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din salcie înflorat, vestind naşterea lui 
Iisus Hristos, iar în noaptea de Ajun se 
umblă pe la casele sătenilor „cu 
colinda” şi „cu Craii” (o piesă de teatru 
care are ca subiect naşterea lui Iisus; ea 
descrie evenimentele de la Bethleem, 
anul zero şi e jucată de câte opt tineri). 
La colindat se merge pe categorii de 
vârstă. Participă toată lumea, inclusiv 
bătrânii. La sărbătorile de iarnă este 
primit în casă oricine. Colindele sunt 
foarte multe, foarte frumoase şi au ca 
subiect viaţa lui Isus şi alte teme 
biblice.  

   La Anul Nou, copiii şi tinerii merg 
cu pluguşorul şi cu capra , vestind un 
an nou îmbelşugat.    În ajunul 
Bobotezei, preoţii ortodocşi colindă 
„cu Iordanul”, însoţiţi de câţiva cantori 
maturi ori copii. Scopul este  sfinţirea 
caselor credincioşilor, după încheierea 
sărbătorilor de iarnă.  Tradiţii 
legate de Paşte: cu câteva zile înainte 
şi, mai ales, în noaptea de Înviere, 
văzduhul răsună de „puşcături”. Sunt 
mici explozii zgomotoase, pentru 
obţinerea cărora se folosesc carbid şi 
ţevi din metal sau lemn confecţionate 
artizanal.  Cântecele de 
joc  specifice sunt „ţarinile”. Sunt 
foarte îndrăgite şi doinele, melodiile 
de petrecere şi cântecele populare cu 
text patriotic.  

 

Agenda culturală a localității  Patrimoniul cultural al satului 
românesc reprezintă o sursă 
importantă de dezvoltare, atât la nivel 
regional cât şi la nivel local, capitalul 
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simbolic fiind esenţial pentru 
identitatea culturală reprezentată prin 
valori, obiceiuri şi îndeletniciri, 
credinţe şi simboluri împărtăşite de 
către comunitate. Manifestarea 
identităţii culturale, a tradiţiilor şi a 
obiceiurilor este influenţată de 
regiune, care reprezintă mai mult decât 
o simplă localizare geografică. Date 
fiind acestea, menţinerea identităţii 
culturale trebuie să includă câţiva 
factori importanti, cum ar fi educaţia şi 
consumatorii de cultură. 

  Protejarea moştenirii culturale rurale 
este extrem de importantă şi în ceea ce 
priveşte dezvoltarea turismului rural 
ca modalitate de promovare a satelor 
româneşti, cu un efect pozitiv asupra 
atragerii turiştilor şi cu beneficii 
economice pentru populaţia locală. 
Conservarea tradiţiilor, culturii şi a 
obiceiurilor din mediul rural 
reprezintă mijloace de creştere a 
potenţialului turistic în multe alte ţări. 
Având în vedere că majoritatea 
turiştilor străini care vin în ţara noastră 
caută să trăiască experienţa “vieţii la 
ţară” cu tot ceea ce implică acest lucru, 
păstrarea şi conservarea culturii 
tradiţionale în mediul rural reprezintă 
un element obligatoriu care trebuie 
luat în calcul în procesul de dezvoltare 
rurală. 

ACTIVITĂȚII CULTURALE 

-Sărbătoarea „FII SATULUI”; 

-Conservarea specificului cultural 
zonal; 
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-Practicarea şi transmiterea 
tradiţiilor şi obiceiurilor, din 
generaţie în generaţie; 

-Promovarea și revitalizarea  
meşteşugurilor tradiţionale ; 

-Conservarea și transmiterea 
valorilor artistice; 

-Pomovarea  șezătorii populare( 
obicei practicat în perioada iernii); 

-Inițierea tinerilor în tainele țesutului 
și a folosiri ustensilelor pentru țesut; 

Portul popul Portul popular, frumos prin sobrietatea 
lui, are doar două culori predominante 
: alb şi negru. Iile, cămeşile, poalele, 
zadiile sau cioarecii sunt din pânză de 
in, cânepă sau postav , au culoarea albă 
şi sunt decorate cu şnururi ori cusături 
de culoare neagră. Bărbaţii poartă 
cioareci , brâu lat şi obligatoriu 
„căput”(haină). Femeile poartă în 
picioare opinci sau pantofi, iar bărbaţii 
cizme cu carâmb înalt. Pe cap, bărbaţii 
poartă cu mândrie o căciulă foarte 
asemănătoare cu cea a lui Decebal de 
pe Columna lui Traian, iar femeile 
poartă năframă („cârpă”).  

 

 
 

Tabel nr. 1 Populația și nevoile sociale ale comunei Ciuruleasa 
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9.LOCALITĂȚI COMPONENTE 
 

 

Numele satelor aflate în administrație: 

 

 
 

Imagine 1.4 Localități componente 
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Imagine 1.5 Ciuruleasa Sursă proprie 

10.ÎNVĂȚĂMÂNT SI CULTURĂ 
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                                   Imaginea 1.6 Școala din Ciuruleasa Sursă proprie 

 

 

Preșcolari 46 

Elevi  116 

Studenți 35 

Tabel nr 2 Elevii comunei Ciuruleasa 

TRADIŢII 

Arhitectura tradiţională : case din lemn cu o singură cameră de locuit, încălzită 
„central” cu ajutorul „camniţei” (un fel de cămin) aflată în mijlocul camerei, cu 
un „târnaţ” (tindă) pe două laturi şi acoperiş foarte înalt şi abrupt. Aceste 
constructii sărăcăcioase au cam dispărut după anii 1980, dar construcţiile noi 
păstrează elementele arhitecturale, în special în componentele exterioare 
(decoraţiuni exterioare, acoperiş).  

   Tradiţiile legate de sărbătorile de iarnă : în Ajunul Crăciunului, copiii merg “cu 
steaua” şi cu „piţăra”, un fel de toiag din salcie înflorat, vestind naşterea lui Iisus 
Hristos, iar în noaptea de Ajun se umblă pe la casele sătenilor „cu colinda” şi „cu 
Craii” (o piesă de teatru care are ça subiect naşterea lui Iisus ; ea descrie 
evenimentele de la Bethleem, anul zero şi e jucată de câte opt tineri).  

   Cântecele de joc specifice sunt „ţarinile”. Sunt foarte îndrăgite şi doinele, 
melodiile de petrecere şi cântecele populare cu text patriotic.  

Portul popular, frumos prin sobrietatea lui, are doar două culori predominante : 
alb şi negru. Iile, cămeşile, poalele, zadiile sau cioarecii sunt din pânză de in, 
cânepă sau postav , au culoarea albă şi sunt decorate cu şnururi ori cusături de 
culoare neagră. Bărbaţii poartă cioareci , brâu lat şi obligatoriu „căput”(haină). 
Femeile poartă în picioare opinci sau pantofi, iar bărbaţii cizme cu carâmb înalt. 
Pe cap, bărbaţii poartă cu mândrie o căciulă foarte asemănătoare cu cea a lui 
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Decebal de pe Columna Traian, iar femeile poartă năframă („cârpă”). 

 

                    Imaginea 1.7 Peisaj  din comuna Ciuruleasa Sursă proprie 
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11. TURISMUL 
Viitorul  în domeniul turismului, în localitatea Ciuruleasa, depinde foarte mult de 
dezvoltarea turismului rural. Având potenţial în acest sens, are locuri de  o 
frumuseţe rară și oameni ospitalieri, nu rămâne altceva de făcut decât să 
valorificăm ceea ce avem şi să facem cunoscut acest lucru şi altora. 

 

Imaginea 1.8 Peisaj  Sursă proprie 

 

Turism de recreare şi odihnă   

 Relieful şi peisajul sunt deosebite.Despre priveliştile oferite de Munţii 
Apuseni, pe care stânca, pădurea şi apa le creează, separat ori împreună, se spune 
adesea că  rivalizează cu cele elveţiene.Ele pot fi admirate de pe culmile montane, 
din zeci de puncte de vedere. Pădurile sunt brăzdate de cărări accesibile care invită 
la drumeţie. Alături de măreţia codrului, mireasma de răşină, ape zglobii şi 
cristaline,nenumărate vieţuitoare care-i ies în cale, ciupercile şi fructele de pădure 
comestibile oferă turistului adevărate momente de delectare. Din mai până-n 
octombrie, dar mai ales în luna iulie, pajiştile şi fâneţele constituie  un decor 
extraordinar, sunt un mozaic de culori vii datorită mulţimii de flori de munte. 

O atracţie deosebită o exercită, din acest punct de vedere, Rezervaţia naturală 
Muntele Vîlcan. Muntele Vâlcan, situat pe cumpăna de ape dintre Crişul Alb şi 
Arieş. Realizând un puternic contrast între abrupturile ce mărginesc masivul 
calcaros şi culmile montane din jur, Vâlcanul (1264 m) constituie un veritabil 
martor de eroziune a Munţilor Metaliferi. Contrastul este subliniat şi de culoarea 
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albă a pereţilor calcaroşi care domină culmile din jur, acoperite cu păduri sau cu 
poieni. 

Desigur, mulţi turişti ar putea fi încântaţi să participe la sărbătorile de iarnă 
(Crăciun, Revelion, Bobotează) şi de primăvară (Paşti, Ispas, Rusalii), dar şi la 
activităţi specifice locului:  

• Arderea pietrei de calcar pentru obţinerea varului; 

• Fabricarea vinarsului; 

• Fierăritul; 

• Coacerea pâinii în cuptor; 

• Păşunatul şi mulsul vacilor; 

• Culesul plantelor medicinale; 

• Prepararea plăcintelor pe lespede sau a altor mâncăruri tradiţionale; 

• Cositul şi strânsul fânului etc. 

 

 

 

Imaginea 1.9 Rezervația muntele Vâlcan Sursă proprie 
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 REZELVAŢIA   MUNTELE   VÂLCAN 

  Muntele Vâlcan, situat pe cumpăna d’ape dintre Crişul Alb şi Arieş, este este o 
klippă de calcare jurasice care se ridică impunător în mijlocul formaţiunilor de fliş 
creatice. Realizând un puternic contrast între abrupturile ce mărginesc masivul 
calcaros şi culmile montane din jur, Vâlcanul (1264 m) constitue un veritabil 
martor de eroziune a Munţilor Metaliferi. Contrastul este subliniat şi de culoarea 
albă a pereţilor calcaroşi care domină culmile din jur, acoperite cu păduri sau cu 
poieni. Vulcanul se înfăţişează ca un vapor imens plutind pe o mare verde.  

   Pe masiv se găsesc 18 specii de plante alpine de interes ştiinţific deosebit, printre 
care: Aster alpinus , Dororicum columnae, Saxifraga pariculata, Aconitum 
moldavicum, Sorbus dacica, Silena dubia.  

 

Imaginea 2 Rezervația muntele Vâlcan Sursă proprie 
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Imaginea 2.1 Rezervația muntele Vâlcan Sursă proprie 

 

   Un “Pui” al Vâlcanului, situat la nord de acesta, se numeşte Scrintiuş, după 
numele pe care îl are aici liliacul ( scrinte). Mica stâncă a Scrintiuşului se 
colorează primăvara, când înfloreşte liliacul, în roz. Tot atunci, Vulcanul îmbracă 
în violet, de la mulţimea florilor stânjenelului de pădure, o specie ocrotită prin 
lege care se găseşte numai în acest loc. Prin tradiţie, localnicii urcă, între Paşte şi 
Rusalii, pe piscul Vâlcanului ca să celebreze frumuseţea florilor şi a peisajului. 
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Imaginea 2.2 Rezervația muntele Vâlcan Sursă proprie 

 

 

ATESTARE DOCUMENTARĂ  

    Dată fiind apropierea de Abrud ,centru important încă din antichitate, 
comuna Ciuruleasa nu a avut parte, în timp, de o cercetare istorică separată, dar a 
fost inclusă mereu în cele dedicate zonei, respectiv Ţării Abrudului (Terra Obruth) 
sau Munţilor Apuseni, realizate mai ales datorită zăcămintelor aurifere de la 
Abrud, Bucium şi Roşia Montană. 

 Prima atestare documentară a Ţării Abrudului: 1201, când regele Ungariei 
o dăruieşte banului Yula (Gyula). În 1271, regele Ştefan al V-lea o dăruieşte 
episcopiei romano – catolice din Alba Iulia. În 4 aprile 1604 apare în înscrisuri 
Abrud-sat, alături de Bucium, Cărpiniş, Muşca şi de oraşul Abrud, ai căror 
locuitori mineri primesc o întărire a privilegiilor din partea lui Gheorghe Basta.  

 

     Referinţe:  

   - operele lui Herodot;  
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   - Homer (probabil sec. XII – VIII î.Ch.), care îi numeşte pe locuitori “moţaţi”, 
nume generic păstrat până astăzi (moţi)  

    - urme arheologice din perioada daco-romană: stele funerare, tăbliţe cerate etc.  

    -  cronicarul Constantin Porfirogenetul (913 – 959), îi numeşte pe locuitori 
“tzopan”, adică ţopi (oameni cu  chică), sinonim pentru moţi folosit şi azi în 
unele zone de pe valea Arieşului; 

   -  Oameni de ştiinţă şi istorici germani, maghiari şi austrieci, în sec. XVIII – 
XIX.  

    Satele şi cătunele au fost întemeiate prin roiri din cele trei aşezări: Abrud, 
Ciuruleasa şi Buninginea. Ele s-au format, în timp, în jurul unei gospodării (fermă 
de bază).  

  Comuna Ciuruleasa este unitate administrativă de sine stătătoare începând 
din anul 1950. Până atunci, ea a făcut parte din comuna Abrud-sat. Oraşul Abrud 
însemna pe atunci doar câteva hectare din centru, unde erau clădirile 
administraţiei, băncile, magazinele, cazinourile şi locuinţele celor avuţi, în timp 
ce teritoriile periferice aparţineau Abrudului rural. Teritoriul de astăzi al comunei 
Ciuruleasa era împărţit între satele Ciuruleasa şi Buninginea.  

     La confluenţa dintre râul Cerniţa, care străbate Ciuruleasa şi Abrudel a 
existat ăn antichitate o colonie, neidentificată încă în teren: CERNEUM. Este 
menţionată pe tablele cerate descoperite la Roşia Montană, iar existenţa ei a fost 
dovedită în urma descoperirilor arheologice făcute în zona Gării Abrud: o 
conductă de aducţiune a apei din tuburi ceramice, specifică unui castel sau unei 
fortificaţii aparţinînd unei persoane bogate.  

     În 1727, locuitorii din Abrud-sat s-au răsculat şi au ocupat Primăria oraşului 
Abrud.  

     Pe valea Cerniţei şi-au stabilit tabăra răsculaţii conduşi de Horea, Cloşca şi 
Crişan în 1784, înainte de a ataca Abrudul.  

    În timpul revoluţiei de la 1848 – 1849, în zona Cerniţa şi pe Dealul Stiurţiului 
au avut loc mai multe bătălii între armata maghiară şi cea condusă de Avram 
Iancu.  
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RELIGIE 

Pe raza comunei Ciuruleasa există trei biserici ortodoxe şi o biserică penticostală.  

 

SCURT ISTORIC A BISERICII ORTODOXE „SF. GHEORGHE”  
CIURULEASA 

 

Imaginea 2.3 Biserica ortodoxă din comună Sursă proprie 

Întinderea mare pe care se află plasat satul Ciuruleasa, făcea uneori ca frate 
cu frate să-şi poarte dorul. 

Sentimentul religios a unit strâns în jurul Bisericii pe fiii acestui sat, făcând 
ca, în zilele de sărbătoare să-şi înalţe rugăciuni Tatălui Ceresc, uniţi în jurul 
păstorului sufletesc. Dragostea de Dumnezeu i-a făcut totodată, să zidească 
biserica ce are o vechime de peste două sute de ani.   

Zidită în mijlocul satului, biserica îşi înalţă turla, vrând parcă, să păzească pe toţi 
credincioşii ei.   
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Biserica este mică, din ziduri groase din piatră şi cărămidă cu var stins direct pe 
zid. În partea de sud şi est, biserica este împrejmuită cu ziduri de piatră, având 
două intrări.   

Anul zidirii nu se ştie precis, totuşi după unele cercetări s-a stabilit între anii 1700-
1777. Pentru întărirea afirmaţiei ne ajutăm de următoarele date: 

   -  dintre scriptele parohiei cea mai veche matricolă există din anul 1793, 
pentru botezaţi, cu litere cirilice în care găsim semnat ca slujitor Preot Simion 
Felea;   

  în partea de sud a Sfântului Altar, se află mormântul acestui preot pe a cărui 
cruce de piatră, găsim inscripţia în cirilică: „Preot Simion Felea, decedat în vârstă 
de 78 ani şi după 54 ani de servire, anul morţii 1847…”, rezultă deci, anul naşterii 
sale 1769, iar apostolatul şi-l începe în anul 1793, la vârsta de 24 ani. Deducem 
că nu a fost primul slujitor ci urmaş al unui întreg şir de preoţi, iar actuala biserică 
o putem considera zidită, cel puţin în anul 1777.   

În biserică, aşezată pe faţada coralei, există o icoană care a fost adusă în timpul 
celui de-al II-lea război mondial din Munţii Caucaz (Rusia), de către Guran Petru, 
ajuns în comuna Ciuruleasa în anul 1944.  

  Nu se cunosc împrejurările în care această icoană, reprezentând pe Mântuitorul 
Iisus Hristos sub chipul „blândului Păstor”, a ajuns în posesia susnumitului; însă 
se ştie că a făgăduit lui Dumnezeu, prizonier fiind în Rusia, că dacă îl va ajuta să 
ajungă acasă, va dona această icoană, la care ţinea foarte mult, bisericii în care a 
primit botezul creştin. Efortul şi dragostea acestui om sunt atât de apreciate 
întrucât icoana este destul de mare (75cm./60cm.) şi greu de purtat.  
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Imaginea 2.4 Icoană Sursă proprie 

 

 Biserica din Ciuruleasa este înzestrată cu diverse obiecte de patrimoniu, ea 
însăşi făcând parte din patrimoniul naţional, printre care am aminti uşa de intrare 
în biserică (a bărbaţilor), care cunoaşte o istorie aparte. Această uşă este pictată în 
partea exterioară şi reprezintă pe Sfinţii Apostoli Petru (având în mână „cheile 
Împărăţiei”) şi Pavel. Dimensiunile ei sunt destul de reduse (1,55cm./85cm.) 
pentru a împiedica intrarea animalelor în sfântul locaş (profanarea Casei 
Domnului), măsură luată în vremuri grele în care tătarii, iar mai târziu Imperiul 
Habsburgic au pus stăpânire pe aceste meleaguri.  
Din timpul dominaţiei habsburgice (1948) uşa păstrează un număr de şapte „răni” 
lăsate de patul puştii, în încercarea de a pătrunde în sfântul locaş. 
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Imaginea 2.5 Pictură din Biserică Sursă proprie 

 

 

O altă „rană” a fost lăsată, sub aceeaşi dominaţie habsburgică, în partea de nord a 
bisericii în pământul care ne arată până azi locul în care a fost aruncat clopotul 
din care ulterior s-au făcut cartuşe.   

 

 

 

 

 

 

ISTORICUL BISERICII ORTODOXE „SF. NICOLAE”  BUNINGINEA 

 



 
58 

„CIURULEASA - o comună a viitorului, bazată pe înțelepciunea trecutului”  
STRATEGIE ELABORATĂ DE: MASTERAND - MAGDALENA-CRISTINA 

 

Imaginea 2.6 Biserica din satul Buninginea Sursă proprie 

 

Satul  Buninginea se află în comuna Ciuruleasa, iar denumirea o împrumută de la 

Valea Buninginea „Vallem Buninsina”, compus din „buna „ şi un post verbal al 

lui îngena  = a muia, a micşora viteza cu referire că este o vale mai domoală, în 

comparaţie cu valea Ciurulesei. 

 Satul Buninginea este atestat mult mai timpuriu în 1589, faţă de satul 

Ciuruleasa, („Csiurul Karcza”), 1850, Csuruliasa ( 1854) 

 Înainte de a se numi Buninginea, satul Buninginea s-a numit Pociovalişte, 

unde prin anul 1750 exista o mănăstire care probabil avea şi o şcoală. 

               Pe teritoriul satului Buninginea sau dat nenumărate bătălii, ca exemplu 

între Ciuruleasa şi Vîlcan ( 1849) . La data de 19 mai 1949 maiorul Hatvany 

Emeric scăpat din crâncenia de pe drumul din localitatea Bucium Cerbu, pe o cale 

lăturalnică, în dreapta, cu cca. 400 ostaşi, iar când au ajuns între Buninginea şi 

După Piatră, femeile aşteptau pe deal cu pietre, iar mai în jos la Stănija, un 

despărţământ a preotului Simion Groza, cu puşti şi lănci. 
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 Aici pe această şa de deal este ridicată o cruce în memoria maghiarilor  şi 

moţilor căzuţi în această luptă crâncenă, pe dealul ce se află în partea de sud a 

satului, numit Pietriceaua ( 1144 m). 

 Localitatea Buninginea se află în zona exploatărilor aurifere din Munţii 

Apuseni, la numai 5 km sud – vest de Abrud . Pe dealul Duşu se presupune că ar 

fi fost un punct de pază roman, care supraveghea şi controla drumul aurului de la 

Roşia şi Buciumani. Mai jos de acest vârf, Tuhuţ Nicolae a descoperit în grădina 

sa prin anii 1950 – 1960, 7 monede romane imperiale, care se află acum în posesia 

nepoatei sale, Ludwig Natalia, domiciliată în satul Şard, comuna Ighiu, jud. Alba. 

 Tot în hotar cu satul După Piatră se găseşte vârful Brădişor (1034m), cu 

grota „Biserica Dracilor”. Aici în fiecare an se ţine o sărbătoare câmpenească, şi 

anume în a doua duminică din luna iulie, unde se întâlnesc locuitori din cele două 

sate: Buninginea şi După Piatră. În partea de răsărit se află Vârful Măgura ( 

1058m), în hotar cu ţinutul Abrudului, aproape că nu întâlnim comună sau hotar 

fără această denumire de măgură. La popoarele Asiei Mici „Mama Mare” este 

identică cu zeiţa „Gaia”, la daci cu „Baba Dochia”, care reprezintă stăpâna 

munţilor şi a fiarelor sălbatice. Din atributul ei de stăpână şi mamă a munţilor se 

naşte şi numele de „Măgura”. Prima silabă „ma” este prescurtarea numelui de 

mama, la care sa mai agăugat „gura”, cu înţelesul de munte sau munţi. 

 Când cultul mamei mari sau a gaei s-a răspândit în toate direcţiile, adoraţii 

ei nemaiputându-se deplasa la muntele unde i se oficia cultul ( Muntele Găina), 

pentru că cerea mari sacrificii întregii mase a populaţiei ţinutului şi-au ales un vârf 

din apropiere, pe care l-au numit Măgura sau Muntele Mamei, unde au început 

să-şi desfăşoare cultul închinat acestei divinităţi. Acest ceremonial antic a fost 

înlocuit de calendarul religiei creştine, cu cel al „Sfintei Mării”. 
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 În mijlocul localităţii Buninginea se află casa parohială şi biserica ortodoxă. 

Casa parohială are o vechime de peste 200 de ani. Primul nivel este construit din 

piatră iar al doilea nivel din lemn, până în anul 1999, când nivelul al doilea sa 

construit din BCA. Aici au învăţat locuitorii satului carte, până sau construit 

actualele şcoli. Prin anul 1750 aici se afla o mănăstire din lemn, unde se presupune 

că vieţuiau 7 călugări . Călugărul Sofronie de la Cioara care sa răsculat împotriva 

uniaţiei de la 1700 şi a iobăgiei este arestat şi închis la crăciunul lui 1759, în 

lagărul de la Bobâlna, lângă Orăştie, dar este eliberat de vreo 600 de ţărani conduşi 

de preotul Ioan din Sălişte. În august 1760 Sofronie convoacă o adunare de preoţi 

şi credincioşi la Zlatna, unde au participat şi călugări de la mănăstirea din 

Buninginea, întocmind memorii către împărăteasa Maria Tereza şi către guvernul 

Transilvaniei, prin care cereau episcop ortodox, înapoierea bisericilor, eliberarea 

celor închişi, scutirea preoţilor ortodocşi de dări etc. 

 Răscoala lui Sofronie poate fi considerată  ca o biruinţă deplină a ortodoxiei 

în Transilvania, căci sute de sate au părăsit uniaţia. Tot ce se lucrase timp de 60 

de ani pentru înstrăinarea poporului nostru de credinţa strămoşească, acum era 

zdruncinat, din această pricină împărăteasa Maria Tereza A trimis în Transilvania, 

prin anul 1761, pe generalul Bukow, cu o armată , având misiunea de a întării 

uniaţia şi a înăbuşi orice mişcare împotriva ei. Acesta a trecut cu sila la uniaţie 

zeci de sate şi a dat uniţilor peste 500 de biserici ortodoxe. 

 Biserica poartă hramul Sf. Nicolae şi este construită în stil roman, în formă 

de navă, cu o turlă acoperită cu tablă, în anul 1967. Meșterul care a construit 

această biserică nu se cunoaște. În anul 1794 a fost executată catapeteasma din 

lemn. Tot atunci se crede că pe zidul din partea de răsărit al altarului a fost pictat 

Mântuitorul binecuvântând, având de o parte şi de alta pe Maica Domnului şi pe 

Ioan Botezătorul. 
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Vâlcan: biserica ortodoxă cu hramul “Sf.Ioan”, construită după anul 2000, cu 
contribuţia enoriaşilor.  

Printre cele mai vechi monumente închinate divinității creștine, pe teritoriul 
comunei Ciuruleasa, se numără crucile și troițele.Construite din lemn sau piatră, 
ele au fost ridicate la răspântiile drumurilor.    

 

12.REŢELE  DE  COMUNICAŢIE 

    Ciuruleasa se află, oarecum, izolată fiind ocolită pe la sud şi nord de 
magistralele feroviare şi rutiere Calea principală de acces este DN 74, care trece 
prin centrul comunei şi leagă oraşele Brad (34 km în SE) de Abrud (6 km în NV) 
şi Câmpeni (20 km).  

     Staţii CFR apropiate: Brad (34 km) – cu legătură pentru Arad, Oradea; Deva 
(72 km) – cu legătură pentru Timişoara, Arad, Bucureşti; Turda (100 km) – cu 
legătură spre Cluj, Târgu Mureş, Bucureşti; Alba Iulia (71 km) – cu legătură spre 
toată ţara.  

     Aeroporturi: Cluj Napoca (131 km), Arad (227 km), Timişoara (240 km), Sibiu 
(144 km), Târgu Mureş (176 km).  
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PARTEA A II-A ANALIZA SWOT A COMUNEI CIURULEASA 
 

Analiza SWOT prin care se aprofundează cerințele, constrângerile dar si opțiunile 
de dezvoltare, are un rol extrem de important în planificarea Strategiei de 
Dezvoltare locală fiind fundamentă pe o analiză relevantă a stării comunității. 

În această analiză, se vor releva punctele tari și cele slabe ale comunității, precum 
si oportunitățile, dar si posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Analiza SWOT provine din acronimele cuvintelor englezești STRENGHTS 
(Puncte tari), WEAKNESSES (Puncte slabe), OPPORTUNITIES (Oportunități), 
THREATS (Riscuri),această analiză este tot mai frecvent utilizată.  

Obiectivul acesteia este acela de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună 
coeziune dintre mediul intern și mediul extern.  

 

 Analiza SWOT sprijină planificarea strategică prin următoarele mijloace:  

• este o sursă de informare pentru planificarea strategică; 
• construiește punctele tari ale teritoriului;  
• evidențiază punctele slabe ale teritoriului;  
• maximizează oportunitățile apărute din mediul extern;  
•  depășește amenințările mediului extern; 
•  ajută la identificarea specificului zonei;  
• ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică;  
• ajută la cunoașterea trecutului, prezentului și viitorului.  

 

Pentru a se realiza o analiză de succes trebuie să se aibă în vedere de ceea ce 
dorește administrația locală să obțină pentru dezvoltarea localității. 

Analiză SWOT trebuie să fie scurtă și simplă, dar în același timp  să includă cele 
mai relevante detalii, prioritizând cei mai semnificativi factori care pot dezvolta, 
respectiv afecta, comuna. 

Este foarte important ca Analiza SWOT să se realizeze pe diferite domenii, astfel 
încât să nu se piardă din vedere aspecte importante, dar și pentru a avea o abordare 
structurată a acesteia. 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI AGRICULTURĂ 

 

 

 

 

 

 

PUNTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 Condiţii naturale favorabile 

pentru producția agricolă; 
 Existența condițiilor şi tradiției 

pentru dezvoltarea activității 
agricole 

 Atragerea unor fonduri 
europene ce au dus la o oarecare 
dezvoltare a agriculturii locale; 

 Suprafață agricolă bună; 

 
 Organizarea ineficientă a 

producătorilor în vederea 
comercializării produselor 
agricole şi numărul mic de 
contracte de preluare a 
producției;  

 Lipsa unui sistem centralizat 
de desfacere a produselor 
agricole;  

 Utilaje agricole insuficiente 
pentru efectuarea la timp a 
lucrărilor agricole;  

 Îmbătrânirea forței de muncă 
în agricultură; 

 
OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 
 Accesare de fonduri Europene 

pentru finanțarea agriculturii 
comunei Ciuruleasa 

 Înființarea punctelor 
gastronomice locale 

 Sprijinirea fermierilor prin 
acordarea de ajutor si teren 
pentru arendare. 

 Potențial agricol  

 
 Migrația forței de muncă 
 Neinformarea agricultorilor 

cu privire la accesarea de 
Fonduri  

 Apariția unor fenomene 
naturale, inundații, alunecări 
de teren. 

 Sprijin redus din partea 
autorităților locale. 
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MEDIU DE AFACERI ȘI ECONOMIA COMUNEI CIURULEASA 

 

 

 

 

PUNTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 

 Sprijinul autorităților locale în 
privința acordării de fonduri 
pentru investitorii noi. 

 Mediu de afaceri favorabil 
  Punerea în practică a unor 

proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii rutiere  

 Localizarea comunei ,cadrul 
natural favorabil dar  și 
accesibilitatea ridicată a 
acesteia reprezintă elemente 
de atractivitate pentru posibilii 
investitori; 

 

 
 Informarea succintă A 

fermierilor cu privire la  
acordarea de Fonduri 
Europene 

 
  Lipsa forței de muncă  

 
 Migrația unui număr  mare 

de locuitori 
 
 Resurse limitate cu privire 

la fondurile acordate de 
autoritățile locale pentru  
investitori. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 
 Informarea locuitorilor cu 

privire la acordarea de fonduri 
europene nerambursabile 

 Construirea infrastructurii 
publice extrem de importantă 
pentru desfășurarea activităților 
economice 

 Promovarea comunei 
 
 Organizarea de evenimente 

pentru informarea culturii 
antreprenoriale tinerilor din 
zonă. 

 

 
 Hazardeze naturale  
 Reducerea populației active 
 Îmbătrânirea populației  

 
 Capacitatea limitată a 

mediului de afaceri de a 
accesa, cofinanța proiectele 
din fonduri europene; 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

 

 

  

PUNTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 Existența unui sistem de 

învățământ bine întemeiat, 
format din cadre didactice 
pregătite. 

 Existența unor obiective 
culturale de patrimoniu 
(biserici) 

 Existența de grădinițe și scolii în 
comună 

 Organizare de evenimente 
precum Ziua Porților deschise. 

 
 Natalitate este în scădere 
 Materiale didactice 

insuficiente, dar si a tabletelor 
folositoare pentru educația 
școlară pe perioada 
pandemiei generate de 
Coronavirus. 

 Populația este îmbătrânită 
 Abandonul școlar. 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 
 Achiziționarea de tablete  
 Reabilitarea școlii din Comună 
 Existența unui loc de joacă 

pentru copii. 
 Construirea unei biblioteci. 

 
 Migrarea populației din 

comună 
 Timpul limitat acordat de 

părinți pentru educația 
copiilor  

 Abandonul școlar 
 Îmbătrânirea populației . 
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CALITATEA VIEȚII ÎN MEDIUL RURAL 

 

PUNTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 Existența unui dispensar în 

comună 
 Mediu curat, cu mai puțină 

poluare 
 Prezența infrastructurii de cult. 

 

 
    Un număr limitat de cadre 

medicale  
 Slaba dotare a cabinetelor 

medicale  
 Nivel scăzut al educației 

 
 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 
 creşterea calității serviciilor 

medicale prin îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației. 

 Existența unui teren de fotbal. 
 Dotarea unităților de învățământ 

 

 
 Scăderea nivelului de trai 
  Migrarea populației la oraș 
 Abandonul școlar 
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SIGURANȚA PUBLICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTE TARI PUNCTE SLABE 
 Iluminarea străzilor din 

comună. 
 O bună colaborare cu 

autoritățile locale . 
 Drumurile comunei sunt în stare 

bună 
 

 Lipsa trecerilor de pietoni 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 
 Amenajarea centrului de situații 

de urgență 

 
 Lacune legislative referitoare la 

Legea 61/1991 republicată 
privind neîncasarea 
contravalorilor amenzilor și 
transformarea acesteia în muncă 
în folosul comunității sau alte 
măsuri. 
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PARTEA A III- A STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI 
CIURULEASA 
 

3.1.VIZIUNEA STRATEGIEI 
 

                       Viziunea comunei Ciuruleasa cuprinde conceptul strategic de 
formare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare. Conceptul strategic este 
format astfel încât transpunerea acesteia într-un plan strategic să asigure un pachet 
de acțiuni care conduc la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, 
creșterea bazei de impozitare, dar si îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

                     Viziunea strategiei stabilește clar principiile de dezvoltare ale 
comunei Ciuruleasa pentru perioada 2022-2027 și constituie diferența dintre ceea 
ce reprezintă astăzi și ceea ce trebuie să devină comuna Ciuruleasa în următorii 6 
ani. 

                    Ideea generală a strategiei de dezvoltare este datorată poziției 
geostrategice a comunei, determinată de atragerea noilor investitori, pentru 
înființarea de noi firme, investiții, dar si activități economice. În acest sens, trebuie 
urmate două caracteristici esențiale: creșterea gradului de atractivitate a comunei  
dar și atragerea de noi firme( servicii strategice, investiții in zona de agrement 
etc.). 

                  Comuna Ciuruleasa va deveni până în anul 2027,o comună prosperă și 
durabilă care: 

• Creșterea nivelului de trai ale populației comunei Ciuruleasa, prin 
dezvoltare infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă; 

• Creșterea economică prin atragerea de noi investitori în domeniul 
agriculturii, serviciilor, dar si a industriei. 

•  Învățământul de calitate se va menține calitatea actului și a condițiilor de 
derulare al acestuia ,prevenirea abandonului școlar și promovarea 
conceptului de învățare continuă. 
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3.2.OBIECTIVE GENERALE 
 

Obiectivele generale ale comunei Ciuruleasa constau în: 

 

• Dezvoltarea culturii locale, crearea de facilități pentru petrecerea timpului 
liber. 

• Crearea unor game largi de servicii destinate tinerilor, de calitate, accesibile 
și adaptate nevoilor individuale ale acestora. 

• Diversificarea economiei locale prin sprijinirea tinerilor fermieri. 
• Sprijinirea dezvoltării și diversificării micilor afaceri din comuna 

Ciuruleasa. 
• Dezvoltarea infrastructurii. 
• Sănătatea cetățenilor este primordială, se va avea in vedere asigurarea 

accesului tuturor la servicii de sănătate de calitate . 
• Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Ciuruleasa  
• Dezvoltarea sistemului educațional 
• Asigurarea protecției si calității mediului înconjurător. 
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3.3 OBIECTIVE STRATEGICE 
Obiectivele Strategice ale comunei Ciuruleasa constau în: 

• Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic 
• Diversificarea si revigorarea economiei locale 
• Îmbunătățirea infrastructurii 
• Dezvoltarea sistemului de învățământ 
• Reabilitarea drumurilor  
• Creșterea nivelului de trai al populației 
• Realizarea rețelei de canalizare 
• Asigurarea accesului la internet al cetățenilor 
• Construirea de poduri 
• Servicii Elaborare P.U.G. Și R.L.U. Al Comunei Ciuruleasa, 
• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural  
• Construire sală de sport în cadrul școlii gimnaziale Ciuruleasa 
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4.PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 
COMUNEI CIURULEASA 
Dezvoltarea durabilă se bazează pe trei piloni în sfera economică, de mediu și 
socială.  

 Dezvoltarea durabilă se referă la profit, planetă și comunitate. La susținerea 
acestor trei piloni trebuie să contribuie omenirea în ansamblul său și în parte, 
fiecare persoană, afacere, organizație, instituție a statului, într-o legătură 
permanentă, de profunzime, rațională și eficientă. 

 

 

Obiectivele(17) acestea sunt pe deplin în concordanță cu viziunea Uniunii 
Europene de dezvoltare durabilă, strategiilor și inițiativelor sale. 

 
1. Fără sărăcie - eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 
2. Foamete “zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile 
3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă. 
4. Educație și calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții 
5. Egalitate de gen – realizarea egalității de gen 
6. Apă curată și sanitație – asigurarea disponibilității și managementului durabil 
al apei și a sanitației pentru toți 
7. Energie curată la prețuri accesibile – accesul la energie, la prețuri accesibile, 
într-un mod sigur durabil și modern 
8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă, precum și a unei munci decente pentru toți 
9. Industrie inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației 
10. Reducerea inegalităților – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de 
la o țară la alta 
11. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 
12. Consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabile 
13. Acțiune climatică – luarea unor măsuri urgente pentru combaterea 
schimbărilor climatice și a impactului acestora 
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14. Viață acvatică – conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine 
15. Viață terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 
stoparea şi repararea degradării solului și protejarea biotopurilor naturale 
16. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile 
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă – 
consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global 
pentru dezvoltare durabilă. 

4.1 ZONELE DE INVESTIȚIE DIN COMUNA CIURULEASA 
 

Zonele de investiție din comuna Ciuruleasa sunt  următoarele:  

 

 Satul Ciorăști  
 Satul Morărești 
 Buninginea – Ghedulești Bodrești  
 Pavare  în  centrul civic al localității 
 Lucrări de asfaltare strada  Sălciilor 
 Lucrări de asfaltare strada Învățătorului 
 Amenajare rigole  pe strada Învățătorului 
 Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Cătunul  Mănești 
 Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Cătunul  Vâcești 
 Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Satul  Morărești 
 Lucrări de modernizare a rețelei stradale de iluminat public 
 Modernizare drumuri comunale Buninginea – Morărești – Ghedulești, 

aparținând comunei Ciuruleasa, Județul Alba  
 Alimentare cu apă a satelor Buninginea și Morărești din comuna 

Ciuruleasa, județul Alba  
 Modernizare DC 161 din DN 74: – Vîlcan , comuna Ciuruleasa, județul 

Alba 
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4.2 LISTA PROIECTELOR  PROPUSE PENTRU IMPLEMENTARE IN 
PERIOADA 2022-2024 
 

 

 

Proiecte realizate din fonduri publice (guvernamentale, naționale,  județene  și 
locale ):  

1.Construire Pod De Legătură Dc 156 Si Dv Bogleşti – Ciorăști 

2.Construire Pod Peste Valea Cătinii Spre Satul Morărești 

3. Modernizare Drum Vicinal D.V. Jurcuiesti Din Dc 115 Buninginea - 
Ghedulești 

4. Construire Zid De Sprijin – Drum Vicinal Dv Ursulesti Din Dc 159 Morărești 

5. Lucrari Decolmatare Vai Si Balastare Drumuri Comunale Și Vicinale  

6. Reparatii Prin Plombare + Covor Asfaltic La Dc 156 Ciuruleasa – Bodrești  

7. Pavare Trotuar În  Centrul Civic Al Localității 

8. Lucrări De Asfaltare Strada  Sălciilor 

9. Lucrări De Asfaltare Strada Învățătorului 

10. Amenajare Rigole  Pe Strada învățătorului 

11. Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Cătunul  Mănești 

12. Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Cătunul  Vâcești 

13. Construire Pod Peste Pârâul Cernita Spre Satul  Morărești 

14. Modernizare Dc 161 Din Dn 74 - Vulcan, Km.0+504 - Km 1+030, Comuna 
Ciuruleasa, Județul Alba 

15. Lucrări De Modernizare A Rețelei Stradale De Iluminat Public 

16. Lucrări De Imbracaminte Asfaltica La  Dc 268 Matișești, Comuna Ciuruleasa, 
Jud. Alba 

17. Modernizare Drumuri Comunale Buninginea – Morărești – Ghedulești, 
Aparținând Comunei Ciuruleasa, Județul Alba  
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18. Alimentare Cu Apă A Satelor Buninginea Și Morărești Din Comuna 
Ciuruleasa, Județul Alba  

19. Modernizare Dc 161 Din Dn 74: – Vîlcan , Comuna Ciuruleasa, Județul Alba 

20. Realizarea Amenajamentului Pastoral Al Localității Ciuruleasa 

21. Lucrări De Înregistrare Sistematică În Sistemul Integrat De Cadastru Și Carte 
Funciară A Imobilelor Situate Administrativ În Comuna Ciuruleasa – Finanțările 
I – Vii – În Derulare  

22. Servicii Elaborare P.U.G. Și R.L.U. Al Comunei Ciuruleasa, Județul Alba  - 
În Derulare  

23. Modernizare Drumuri Și Străzi În Comuna Ciuruleasa, Județul Alba – În 
Derulare  
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4.3 LISTA PROIECTELOR PROPUSE PENTRU PERIOADA 2022-2027 
 

• “Modernizarea  de drumuri si strazi in comuna Ciuruleasa, judetul Alba” 
• Modernizare  drumuri în interiorul satelor  Bodrești și Boglești  din comuna 

Ciuruleasa“ 
• “Modernizare  drumuri în interiorul satelor  Morărești și Vîlcan  din 

comuna Ciuruleasa“ 
• « Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural Ciuruleasa » 
• Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Şcoala 

gimnazială Ciuruleasa” 
• “Amenajarea unui pod peste pârâul Cernița, în centrul localității 

Ciuruleasa” 
• “Apărare de maluri prin amenajarea de diguri pe pârâurile Ciuruleasa, 

Cernița și Buninginea“ 
• “Amenajare parc de aventură în satele Vîlcan și Boglești“ 
• “Sistem de panouri fotovoltaice + stație de încărcare pentru asigurarea 

energiei la iluminatul public“ 
• “Lucrări de amenajare și modernizare în centrul civic  al localității 

Ciuruleasa“ 
• “Amenajare, dotare și modernizare la școala gimnazială Ciuruleasa“ 
• Smart Edu în Țara de Piatră “ 
• “Construire sală de sport în cadrul școlii gimnaziale Ciuruleasa “ 
• “Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară a imobilelor 
• Finalizarea serviciilor de elaborare PUG și RLU al comunei Ciuruleasa, 

județul Alba “ 
• Amenajare pistă Mountain Bike în satul Boglești, la drumul comunal DC 

158 “ 
• “Cursuri de perfecționare gratuite pentru funcționarii publici din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa” 
• “Sistem performant de colectare selectiva a deseurilor menajere 
• “Construirea si amenajarea unei case traditonale in centrul civic al 

localitatii “ 
• “Achizitia unui microbuz electric pentru transportul elevilor de pe raza 

comunei Ciuruleasa” 
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• “Infiintarea si Amenajarea  Muzeului Satului” 
Domeniu de intervenție,directia strategica- :EDUCAȚIE 

• Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și 
spațiilorunităților de învățământ: preșcolar,primar și gimnazial : 

•  Reabiliarea Clădirii scolii gimnaziale Ciuruleasa 
• Modernizare clădirii 
• Reabilitare clădirii 
• Extinderi clădirii 
• Eficientizare energetică 

Domeniu de intervenție/direcția strategică- :MEDIU 

• Reabilitarea termică a clădirilor 
• Reabilitarea termică a clădirilor publice 
• Eficientizare energetică 
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Obiective specifice pe termen mediu şi lung 

A. Dezvoltarea comunităţii 
1. Programe  privind protecţia și conservarea  mediului  
2. Programe pentru prevenirea ;i gestionarea  epidemiilor și 

pandemiilor 
3. Generarea interesului, atenţiei pentru problemele comunităţii 

 

B. Dezvoltare instituţională 
1. Îmbunătăţirea dialogului între instituţiile publice şi populaţie  
2. Sistemul de sprijinire a tinerilor  în vederea specializării  
3. Programe de prevenire  a incendiilor, catastrofelor naturale 
4. Creşterea eficienţei instituţiilor de stat  

 

C. Dezvoltarea vieţii sociale şi culturale 
1. Programe de recreare şi sport (organizare, marketing) 
2. Păstrarea, conservarea și perpetuarea  obiceiurilor populare, a 

tradiţiilor 
3. Conservarea valorilor tradiţionale şi a monumentelor istorice 
4. Construirea și amenajarea unui muzeu al satului  

 

D. Protecţia mediului, reabilitarea mediului înconjurător 
1. Protecţia pădurilor, campanii de împădurile a zonelor defrișate 
2. Conservarea şi protecţia monumentelor naturii, a  rezervaţiilor 

naturale  
3. Protecţia izvoarelor naturale 
4. Curăţirea şi întreţinerea malurilor pârâurilor  
5. Amenajarea izvoarelor de apă potabilă  
6. Programe prioritare de protecție si aparare de maluri la paraurile 

și torentii din localitate   
7. Achizitia  de microbuze și alte autovehicule electrice 
8. Programe de împădurire și perdele de protecție a drumurilor 

publice  
 

E. Reconstrucția infrastructurii  
1. Reabilitarea şi întreținerea rețelei de drumuri din interiorul 

localităților  
2. Construcția rețelelor de canalizare, gaze, stații de epurare  
3. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și apă menajeră 
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4. Extinderea rețelelor de televiziune prin cablu și internet de mare 
viteza prin fibră optică 

 

F. Dezvoltarea infrastructurii  
1. Construirea şi dezvoltarea sistemului de canalizare  
2. Modernizarea administrației publice locale 
3. Construirea rețelei de gaz metan 
4. Proiecte pentru construcția şi înființarea  unor așezăminte sociale  
5. Dotarea laboratoarelor școlare cu infrastructură  
6. Locuri pentru distracții, obiective de agrement 
7. Construirea de centre de valorificare a produselor locale 
8. Construirea unor piste de biciclete la drumurile comunale  

  

G. Salubritate, deșeuri 
1. Programe europene  de colectare selectivă  a deșeurilor menajere  
2. Program pentru elaborarea unei strategii de mediu la nivel local 
3. Folosirea și valorificarea  rumegușului obţinut din prelucrarea 

lemnului 
 

H. Administrare, întreținerea domeniului  public  
1. Administrarea şi întreținerea terenurilor publice 
2. Administrarea şi întreținerea clădirilor publice 
3. Atestarea  tuturor bunurilor publice  care aparțin comunei 

Ciuruleasa în patrimoniul public al acesteia prin Hotărâre de 
Guvern  

4. Amenajarea de noi  terenuri de joacă pentru copii  
 

I. Rezolvarea problemelor posesiunilor (terenuri, imobile) 
1. Rezolvarea problemelor legate de proprietăți  
2. Rezolvarea  situaţiei terenurilor din extravilan și intravilan prin 

finalizarea cadastrului sistematic al localității 
3. Finalizarea actualizării PUG al comunei Ciuruleasa  

 

J. Marketingul localității 
1. Promovarea ofertei turistice 
2. Conectarea la rețelele de turism rural şi de Eco-turism 
3. Asociație de reprezentare a intereselor în domeniul turismului 
4. Instruire în domeniul turismului şi a industriei acestuia 
5. Promovarea atracțiilor turistice pe pagina de internet a comunei 
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K. Reabilitarea infrastructurii turistice 
1. Privatizarea infrastructurii turistice 
2. Construirea de  pensiuni turistice şi reamenajarea caselor 

particulare    pentru primirea turiștilor în condiţii optime 
3. Amenajarea unei case de tip tradițional în centrul civic al 

localității  
4. Conservarea, promovarea și protecția monumentelor istorice din 

comună 
 

L. Instruire, recalificare 
1. Elaborarea unei rețele educaționale pentru adulții aflați în șomaj  
2. Popularizarea educației 
3. Programe de predare a limbilor străine 
4. Popularizare legilor ce interesează în mod direct locuitorii, 

consiliere juridică 
5. Proiect de informare a populației(birou de consiliere locală, birou 

de promovare şi dezvoltare locală) 
6. Cursuri de formare profesională, reorientare profesională și 

calificare pentru populația tânără și adultă din localitate  
 

M. Stimularea spiritului antreprenorial  
1. Folosirea eficientă a capacităţii de producție a imobilelor 
2. Diversificare economică 
3. Sprijinirea funcţionarii IMM-urilor şi a dezvoltării acestora  
4. Asociații de reprezentarea intereselor pentru întreprinderile locale  
5. Utilizarea eficientă a bogățiilor turistice 
6. Fabricarea produselor tradiționale, stimularea artei meșteșugurilor 

 

N. Program de dezvoltare economică , restructurare agrară, agricultură  
1. Dezvoltarea, modernizarea creșterii animalelor 
2. Inițiativa înființării asocierilor de gospodari, sprijinirea acestora 
3. Dezvoltarea prelucrării locale a produselor agricole  
4. Elaborarea marketingului produselor agricole locale 
5. Elaborarea unui program eficient pentru gospodărirea pădurilor 
6. Prelucrarea lemnului la un nivel înalt şi asigurarea desfacerii 

acestuia  
7. Gospodărirea fondului cinegetic 
8. Colectarea, prelucrarea şi valorificarea fructelor de pădure, a 

plantelor medicinale şi a ciupercilor  
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5.CONCLUZII 
 

         Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ciuruleasa a fost concepută 

pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administrației publice 

locale. 

         Strategia de dezvoltare locală a comunei Ciuruleasa pentru perioada 2022 – 

2027 va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a localității, vizând creşterea 

calității vieții în comunitate. Prin realizarea strategiei de dezvoltare, autoritățile 

locale își asumă în totalitate rolul de coordonator al procesului de transformare al 

comunei. 

       În acelaşi timp, prin metodologia de întocmire şi adoptare strategia de 

dezvoltare exprimă o politică transparentă de administrare publică în spirit 

European. 

       În strategie se regăsesc direcții de dezvoltare care au orizonturi diferite de 

realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală se va realiza astfel: prin realizarea 

unor direcții de dezvoltare și scrierea de proiecte. 

Realizarea obiectivelor stabilite este în strânsă corelație cu sursele de finanțare 

nerambursabilă care pot fi atrase întrucât bugetul local nu dispune de capacitatea 

de a susţine realizarea acestora, dar poate managerial  prin astfel de documente 

strategice pentru a beneficia de oportunitățile financiare oferite de Uniunea 

Europeană.                 
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          Pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o 

implicare, astfel, strategia de dezvoltare locală este văzută ca document al întregii 

localități şi este realizabilă cu implicarea tuturor membrilor comunităţii. 
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