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NOTA
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O monografie presupune unele riscuri, asumate de altfel, in ce priveş te 

apetitul pentru exhaustiv. întreprinderea poartă sigiliul subiectivită ţ ii de a ti cât

datelor.mai completă . Echilibru! se impune cu realitatea, realitatea, precizia 

mesajul pentru viitor. îmbinate intr-un mod unitar, conş tiinţ a că etapa actuală

cardinale intr-opune bazele programului economic ulterior, sunt puncte 

monografie.

Subiectivism în formă , obiectivitate in fond. Plus evaluarea (lipsă dovezii pnn 

deducţ ie dictată din bunul simţ . în forma de prezentare a fondului naţ ional ‘de 

noţ iuni) am folosit un limbaj oarecum abstract.

Am încercat să prezint dezvoltarea rurală a comunei Hă lmă gel. având 

certitudinea că efortul individual depus sen'eş te la interesul general, comunitar.

Aduc mulţ umiri autorită ţ ilor ş i instituţ iilor administrative locale pentru 

sprijinul acordat In elaborarea monografiei comunei Hă lmă gel.
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A. CADRUL  ISTORIC  

1. AŞ EZAREA LOCALITĂ Ţ II

Comuna Hă lmă gel este situată în estul comunei Hă lmagiu între centrele 
administrative fiind o distanţ ă de 2 km. Localitatea Hă lmă gel o încadră m în 

depresiunea Hă lmagiului, cunoscută sub denumirea de 'Ţ inutul Hă lmagiului'’ una 
din "PORŢ ILE de pă trundere dinspre câmpie spre Munţ ii Apuseni; "

Teritoriul comunei este situat în extremitatea nord-estică a judeţ ului Arad 

având vecină tă ţ i: N - judeţ ul Bihor, jud. Albeş ti: E -jud. Hunedoara; S - jud. 
Hunedoara: V- comuna Hă lmagiu. Din punct de vedere administrativ în 

componenţ a ei intră urmă toarele sate: Hă lmă gel. Luncş oara. Sîrbi. Tîrnă viţ a ş i 
Tohesti.

2. Datarea localită ţ ii.
Comuna Hă lmă gel, ca ş i comunitate umană , este legată de valea Criş ului Alb. 

prin valea Gă inii, afluent al Criş ului Alb. Prezenţ a omului pe aceste meleaguri este 
încă din paleolitic. Dovezi arheologice care’atestă vechimea aş eză rilor omeneş ti au 

fost evidenţ iate în localită ţ i apropiate, Iosă ş ei. Aciuţ a. situate la 20-25 km vest ş i 
Brotuna, Basarabasa la circa 8 km sud.

Viaţ a statornică pe meleagurile ară derie in epoca pietrei ş lefuite neolitic. 
6000-2000 i.Hr., a asigurat o evoluţ ie superioară fiind bazată pe domesticirea 
animalelor ş i cultura plantelorTă lhvel rudimentar. Triburile de pă stori s-au separat 
de restul comunită ţ ilor primitive în cadrul primei mari diviziuni a muncii.

Aspectul teritoriilor era atunci mult diferit faţ ă de cel actual. Pă durile întinse 
erau întrerupte de poieni ş i luminiş uri. Influenţ a geografiei este evidentă . 

Denumirea satelor Luncş oara, adică luncă" mai mică . acum Luncani. explică 

determinarea poziţ iei comunită ţ ilor umane de că tre mediul înconjură tor, vale ş i 
pă dure. De altfel până în secolul al XVIII-lea ponderea pă durilor va fi foarte mare.

Că tre sfârş itul epocii neolitice ca urmare a apariţ iei plugului tras de vite ş i a 

pă storitului creş te rolul bă rbatului dând posibilitatea trecerii in plan 'roci al de la 

matriarhat la; .patriarhat. De la civilizaţ ia epocii bronzului tracic. (începutul 
mileniului IIIV'la civilizaţ ia fierului trecerea s-a fă cut treptat, tară întrerupere în 

evoluţ ia locală . Apariţ ia uneltelor din fier dezv oltă producţ ia materială prin toporul 
de fier care uş urează desţ elenirea pă mântului, iar bră zdarul de .fier permite o 

agricultură mâi intensivă . '
Tracii.,agricultori ş i crescă tori de vite au ajuns ltf un înalt grad;de civilizaţ ie 

materială ş i .spirituală . Urmare acestei dezvoltă ri dacii nu au putu Iregalaţ i de nici 
una din celelalte ramuri tracice.

Societatea: dacică a cunoscut un proces de accelerare a dezvoltă rii sale prin 

generalizareaiineltelonde fier dintre care:-securea ş i bră zdarul de fier. Ramurile de 

producţ ie au. ră mas în continuare agricultura prin adaptarea plugului cu bră zdar de 

...fier,'- creş terea' animalelor (cornute,, .cai. oi. porci)-. meş teş ugurile.- - extracţ ia 
minereurilor. .Dovada că vestul Munţ ilor Apuseni a fost înlocuită de daci este ş i
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arheologică . Monede dacice, sec.III Î.Hr. a fost descoperit la Silindia, 50 km Vest 
de Hă lmă gel sau Ociu la 8 km sud (jud. Hunedoara).

Dovada locuirii dacilor în zona Hă lmagiu-Hă lmă gel poate consta ş i în 

terminologia locurilor pă strate de tradiţ ii. Comuna Hă lmă gel situată în estul 
comunei Hă lmagiu (posibil centru militar, administrativ, politic, datorită poziţ iei 
sale geografice) reprezenta în perioada dacică mici aş eză ri în apropierea apelor 
(vă i). Exemplu că tunul Colfeş ti, Tonţ eş ti, în perimetrul satului Hă lmă gel situat pe 

terenuri înalte, greu accesibile cu- sursă de apă . La. capitolul ‘ ‘ORIGINILE 

NUMELUI ” vom accentua legă tura dintre denumirea ş i originea etnică , perioada 
daco-romană , înfrângerea poporului dac condus de-regele Decebal (105-106). 
împă ratul Traian a cucerit majoritatea statului dac, ră mânând teritorii dacice 
neocupate de imperiul roman, cu toate că teritoriul Criş anei n-a fost inclus oficial 
în cadrul Daciei romane, ră mânând în stă pânirea dacilor liberi, totuş i contactul cu 

romanitatea ş i chiar prezenţ a romană pe teritoriul Criş anei este dovedită de 

mă rturii arheologice: că ră mizi romane cu însemnele regiunii a IV-a Flavia Felix. I- 

V Macedonica sau I-XII  Gemina, o varietate de obiecte - monezi (exemplu 1889 - 

Gura Vă ii, 20 Ion vest tezaur monede 161-180 d. Hr.9. Toate evenimentele istorice 

urmat migraţ iile, feudalitatea, epoca modernă , contemporană au influenţ at.

. - • -V- •# .- ,

care au
transformat viaţ a comunită ţ ilor din vestul Apusenilor, printre care ş i comuna
Hă lmă gel.

Migraţ iile după perioada daco-romană , mai evidenţ iaţ i au fost slavii. Slavii ş i- 
au fă cut apariţ ia la sfârş itul sec. Al Vl-lea, când sinteza daco-romană era încheiată , 

iar limba română era constituită -ş i-vorbită la nord de Dună re. în perioada migraţ iei 
popoarelor, bă ş tinaş ii daci romanizaţ i au fost protejaţ i de obstacole naturale Munţ ii 
Apuseni ş i Mlaş tina Vestică din Panonicum (est Tisa Pathisum).

în acest sens comuna Hă lmă gel, prin aş ezarea ş i componenţ a satelor prezintă 
interesante observaţ ii antropologice, prezentând un etnic dacic, daco-roman cu strat 
slavon. Aspectul antropologic va fi  tratat la punctul 3: ORIGINEA NUMELUI.

în anul 1390 este atestată ca district ş i reş edinţ ă a voievodatului local condus 
de voievod (cneaz) Moga, apoi în evul mediu ca târg (OPPIDUM) la hotarele
Transilvaniei.

în anul 1481 există menţ iunea Hă lmagiu. confirmat ca o cetate a familiei n . 
CASA , alt document se referă la evidenţ a populaţ iei în anul 1758. alte documente 
din anul 1700. stabilesc graniţ a dintre Ardeal ş i Ungaria, districtul Hă lmagiu fiind •

* anexat la Ardeal. Populaţ ia majoritară fiind românească până în ziua de azi, 
episcopii de Arad se intitulează ş i “EPISCOPI” ai Hă imagiului. Ritmul de 

dezvoltare al localită ţ ii a fost mai lent ş i vitregia vremurilor al localită ţ ii a fost mai 
lent ş i vitregia vremurilor trecute au fă cut ca prefacerile economice să nu satisfacă 
ulobal, totuş i existenţ a târgurilor să ptă mânale, a instituţ iilor administrative precum . 
ş i aş ezarea sa centrală au fă cut ca în anul 1870, prin Hot. Cuv. Comitatului f.,;. 
Ză randului nr. 1164, pretoratuL Hă imagiului să cuprindă 48 de sate. incluzând ş i • 
comuna Hă lmă gel, după cum urmează : Hă lmagiu, Leş tioara. Toheş ti. Tisa. Ioneş ti. 

Tă rmure, Tîmâviţ a, Luncş oara ş i restul comunelor în. aval de Criş ul Alb, Vîrfuriie 

Pleş cuţ a până la Gura Vă ii /comun.a Gurahonţ ) documentele există la arhivele 
statului la Deva. ' '

V

-

,.o*
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3. Originea numelui
Pă rerile diferite contradictorii între lingviş ti istorici, antropologi, lansează mai 

multe teorii (pentru detalii vezi Iorgu Iordan top. Românească pagina 82, sau 
Traian Mager “Ţ inutul Hă lmagiului” vol.I pag.139).

Cea mai plauzibilă teorie îmi pare. varianta lingvistică antropologică , ră dă cina 

numelui de Hă l (în mai multe localită ţ i din ţ ară : Hă lmagiu-Să laj, Hă lmeu-Satu 

Hă lmeag-Braş ov, Hă lmă să u-Bistriţ a Nă să ud,.. Hă lmă cioaia-Bacă u) ş iMare,
substativizarea adjectivului latin Margus (Mare) a devenit Magius (mă rimi, 
dealuri) s-a transformat în Hă lmagiu.

Semantica este interesantă , putând vorbi de un pleonasm lingvistic, adică 
concluzia; Hă l însemnând deal, ridică tură , movilă etc. ş i Margus. Magius, idem 

deal. ridică tură , mă rime, întâmplă tor Hă l-magius sunt două noţ iuni cu aceeaş i 

acoperire semantică , dealuri rotunde, mă rimi, movile.
Prima pane Hă l provine din substratul indo-european, tracic, nord-dacic. 

Denumirea este legată de oamenii, realită ţ ile la acel moment dat. rezultă : Hă l (deal 
rotund) locuit de daci, limba dacă dispă rută în creuzetul roman apare în toponimii, 
magius (deal, mă rime rotundă ) provine din latina cuceritorilor romani. Hă lmagiu 
simbolizează simbioza daco-romanâ. Hă lmă gel ca diminutiv (frate mai mic al 
Hă lmagiului) confirmă antropologia locuitorilor. Formarea limbii române stă ş i în 

semantica exemplului denumirii Hă lmag, Hă lmă gel. Există însă ş i alte observaţ ii 

care ni se par interesante tot prin lingvistică ş i antropologia denumirii ca 

Luncş oara, Tîmă viţ a, Toheş ti, Dă ră ş ti,_Co_dnneş ti.
Satul Luncş oara. Semantica conduce spre o luncă mică . situată lângă o sursă 

de apă . loc retras ş i protejat în faţ a nă vă litorilor migratori.
Observaţ ie antropologică : majoritatea locuitorilor satului este reprezentată 

prin indivizi de statură mă runtă , bruneţ i, reduş i somatic. Se poate trage concluzia, 
empirică de altfel, că reprezintă ră mă ş iţ e din populaţ iile romanice, urmaş i ai 
coloniilor romane, puţ in amestecaţ i cu etnicul autohton dacic, retraş i în luncile 

vă ilor ş i râurilor, feriţ i de infiltraţ iile populaţ iilor migratoare, mai ales a slavilor. 
După dominaţ ia avarilor asupra vestului munţ ilor Apuseni , din sec. VII satul 
Luncş oara este considerat de restul locuitorilor comunei Hă lmă gel un sat închis, 
imigraţ ia fiind inexistentă datorită să ră ciei cronice: în schimb migraţ ia spre alte 

comune învecinate este evidentă (ex. Comuna Hă lmagiî. ■ Satul Luncş oara este
* situat la o distanţ ă de 7 km de reş edinţ a comunei.

V-.

Satul Sîrbi. Situat la o distanţ ă de 5 km de reş edinţ a comunei, satul este situat 
la capă tul drumului accesibil spre muntele Gă ina, pe cursul superior al vă ii Gă ina, 

care izvoră ş te din muntele gă ina. Aici desprindem o alta gră sâtură specifică . Pe 
lângă poziţ ia geografică izolată , extremă , înfundată . în estul comunei, toponimia, 
nomenclatura, au o etimologie slavă . Majoritatea numelor'de familie: BORA, 
Ş TEFLEA, VA’SII, reminiscenţ ă slavonilor (cei care, n-au migrat în; anul 625 la 

sud .Dună re, constituind popoarele sîrbi, croaţ i, sloveni, b"ul-gariŞ . Aceste speculaţ ii 

antropologice, în alte perioade mai reL.xante economic pdţ constitui baze de 

plecare pentru studii intelectualiste, referitor la controversatul încă domeniu



. Au existat acum 20-25 ani asemenea studii, întâmplă tor unetnogenetic romanesc 
cunoscut antropolog, dl. Cantemir Riş cuţ ia a intenţ ionat asemenea studii, întrerupte
momentan.

Satul Tîrnă viţ a. Denumirea este de origine slavă , situat lângă satul Sîrbi, 
având poziţ ie izolată , asemă nă tor toponimiei.

Toheş ti.
Situat în S-E comunei, lîngâ valea Toheş ti, satul este diferenţ iat de primele 

două prin gradul de fertilitate a terenurilor mai ridicat, permite culturi agricole de 

porumb, grâu, cartofi. Denumirea Toheş ti o că ută m' în fondul arhaic dacic, 
învecinat că tune. Dă ră ş ti (din Daraş ). Codrineş ti (Codrul. Colfeş ti (Coif. wolf - 

germană -lup), situate pe culmi împă durite.
Observaţ ie antropologică : că tunul Colfeş ti. situat pe locul unei posibile cetă ţ i 

dacice prezintă ş i acum o populaţ ie tipic dacă : bă rbaţ i blonzi-roş caţ i, pielea albă . 

robuş ti fă ră a fi înalţ i, caracter dificil, ocupaţ ia de bază - creş terea vitelor ş i 
pomicultura (pruni pentru ţ uică de prună ş i cireaş ă ). Comportamentul cotidian al 
locuitorilor originari din că tunul Colfeş ti chiar după mai multe generaţ ii, este uş or 

: de observat caractere ca: dârzenia. conservatorismul ş i! duritatea în afaceri. După
restul locuitorilor.cum ş i o oarecare prosperitate economica comparativ cu 

Referitor la etnogeneză : cuvântul COLF, TON fA,
COLF (WOLF) provine din germană ş i înseamnă lup, ori primii

-nume de familii ră spândite

doar aici.
migratori au fost gepizii, probabil gepizii au denumit populaţ ia cu care au venit în 

contact WOLF, COLFI. ş tiut fiind  Ta stindardul de luptă al dacilor era un cap de 

lup. cu gura deschisă pentru sonoritate stridentă . Treptat acest nucleu s-a' restrâns 
în că tunul Colfeş ti, unde nume de familie este COLF ş i TONTA.

Satul Hă lmă gel este centrul comunei, grupând instituţ iile administrative, 
primă rie, poliţ ie, ş coala gen. V-VIII.  circ. Veterinară , dispensar medical,.magazine 
mixt-alimentar, cârciumi, uzina de apă , alte firme private. Restul necesită ţ ilor 

localnicii le completează din comuna învecinată Hă lmagiu. situată la 2 km.. Etnic 

ş i satul reş edinţ ă de comună este pur românesc. Că tunul Luncani este o prelungire 
a satului Sîrbi, iar'că tunul VÂJDOCI a satului Luncş oara. Cele două perechi de 

Sîrbi-Tîmă viţ a-Luncani ş i Vâjdoci, Luncş oara fiind despă rţ ite de urî masivsate
.muntos, rezultând diferenţ ieri.

* ;

4. Evenimente deosebite în istoria localită ţ ii

Evoluţ ia comunei Hă lmă gel este legată de-a lungul istoriei de- comuna 
Hă lmagiu. La sfî-mil.l d.Hr., zona era inclusă în formaţ iunea prestaială a lui 
Menumorut, organizaţ ie social-poiitică -militară românească constituită -la^yenirea 
ungurilor în Transilvania. Evoluţ ia ulterioară este legată de cadrul general^istoric ai-' 
Ardealului. Pentru sec. X-XIV amintim din documente istorice de.Bybarch 
Woevoda Olahorum de Halmag în anul' 1359.. Menţ iunea o gă sim înfr-un document

1
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dat în Alba lulia de regele Ludovic al Ungariei, intr-un proces cu soţ ia unui oră ş an

dm Prin decembrie 1366 Ludovic de Anjon scoate în afara legii confesiunea 

ortodoxă . Acest act politic are influenţ ă negativă asupra cnezatelor feudale 
româneş ti de la poalele munţ ilor Apuseni. Rezistenţ a concretizata in faptul ca 

zarandul a fost in toată perioada feudalită ţ ii majoritar romaneasca. Coimtaml a 

reprezentat doar forma administrativă a principatului, apoi a paş alicului de buda

(1520-1699).
în sec. XV. este amintit MOGA VOEVOD (1451) cnezat Hă lmag, de vale.

sociale, politice, zona Zarand fiind un focar al ră scoalei din 17S4 ş i revoluţ iei din 

1848. Revoluţ ia antimaghiarâ condusă de Avram Iancu a avut teatru de lupte cinai 
Hă lmă gel-Hă lmagiu-Gurahonţ ; astfel in anul 1849 au tost spânzuraţ icinci

in zona
preoţ i ş i tribunul Alexandru Chendi.

După 1 dec 1918-renaş terea românească s-a desfă ş urat in cadrul statului 
naţ ional unitar român. în perioada interbelică s-a afirmat, printre alţ i fruntaş i locali 
învă ţ ă torul Traian Mager, autor de că rţ i populare ş i îndrumă tor de ş coala agnco a, 
ră mânând în mentalul multor oameni în vârstă . Astfel plantaţ iile pomicole 
înfiinţ ate de Traian Mager, după 50 am, au constituit fondul de altoire ş i replantaii 
pentru soiul de mă r ionathan, renumit în comunele de pe valea Caş ului Alb, o 

sursă de venituri suplimentare a localnicilor în perioada de iarna, destaceiea 
produselor fiind neorganizată în piaţ a Brad ş i Arad. Munca de apostolat a 

fruntaş ului Traian Mager, participant activ la fă urirea României Mari, in penoada 
interbelică a avut rezultate în domeniul economic, ti  nane iar-banc ar, credit agnco 
rural, cultură ş i învă ţ ă mânt. A fost, folosind un termen actual un manager al

dezvoltă rii rurale ză ră ndene. . .. , , •
După 1945 putem aminti rezistenţ a anticomunistă din munţ ii Zaranauu .

victimele bulversă rilor produse de comunism având acum eîectele m psime.
nou val al renaş terii, la actual stadiu ae

a avut loc in comuna Hă lmă gel (doar

1 !
I

i

i

i

mental, economic. Este necesar un 

integrare europeană . Colectivizarea nu 

naţ ionalizarea), ultimii: 50 

producă torului agricol. Doar 
' agricolă .

mentalitate conservatoareani lă sând moş tenire o 

în ultimii 4-5 ani percepem o deschidere spre ş tiinţ a
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B. CONDIŢ II FIZICO-GEOGRAFICE

Teritoriul comunei Hă lmă gel este situat în extremitatea nord-estică a judeţ ului 
Arad, se învecinează la nord ş i est cu Hunedoara -Arad ş i la vest cu comuna 
Hă lmagiu.

Teritoriul studiat se află în marea unitate de relief numită Munţ ii Apuseni. 
Munţ ii Bihorului situaţ i la nord, apar ca trei culmi domoale de o parte ş i alta a 

vă ilor Luncş oara ş i Hă lmă gel. Versanţ îi ce coboară spre vă ile amintite mai sunt 
fragmentate de o serie de vă i secundare cu debite intermitente.

Forma versanţ ilor este convexă .
Depresiunea Hă lmagiului este ocupată de dealuri piemontane, pantele pe 

direcţ ia nord-sud, ele fiind o continuare a culmilor montane. Spre deosebire de 
culmile montane, culmile deluroase sunt mult mai largi cu aspect de platouli. în 

schimb versanţ ii sunt mai scurţ i, adâncimea fragmentă rii nu depă ş eş te 200m. 
prezintă un profil neregulat cu dese rupturi de pantă .

De o parte ş i de alta a vă ilor se întâlnesc mai multe nivele de terasă sub formă 

de petece. Ele sunt extrem de scurte, prezintă pante cu valori ridicate ş i sunt 
afectate de eroziuni de suprafaţ ă foarte intense.

Luncile vă ilor din arealul studiat sunt înguste ş i parţ ial înmlă ş tinite.
Râurile din regiunea studiată se încadrează în sistemul hidrografic al Criş ului

Alb, cu ajutorul că ruia zona este drenată .
în cuprinsul depresiunii Hă lmagiu se disting râuri alohtone, care coboaiâ din

zona montană .
Debitele cele mai mari se înregistrează de regulă primă vara ş i iama, rar vara 

la ploi torenţ iale.
Nivele freatice pe interfluvii se întâlnesc la adâncimi mari. Pe arealele reduse, 

de interfluvii largi, relativ plane se semnalează nivele de ape suprafreatice.
în lunci, nivele freatice se corelează cu microrelieful. iar pe grinduri l.0-3,0

intens

m.
Pentru caracterizarea regimului climatic, consideră m ca,fiind caracteristice 

datele înregistrate la staţ iunea meteorologică Ţ ebea.
Regimul termic ş i distribuţ ia în suprafaţ ă a valorilor termice în zonă . reflectă

în mod fidel configuraţ ia topografică .
Temperatura maximă înregistrată în perioada 1964-1980 a fost de +36,6 

grade, iar minimă absolută de-26,1°C.
Din analiza datelor climatice prezentate mai su^, rezultă o climă de tipul 

c.f.b.xV; cu temperaturi anuale de .9°C, cu o durată ş i intensitate relativ- redusă a 

fenomenelor de iarnă , cu o sumă ridicată a temperaturilor medii, zilnice mai mari 
de 10°C, cu o perioadă tară îngheţ de cca 180 de zile. * .*
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4. Suprafaţ a teritoriului comunei este de 80,5 km2, cu un relief de deal- 
munte; se îmbină cu munţ ii Bihor (munţ ii Gă ina), stră bă tuţ i de valea Hă lmă gel 

(Luncş oara), Valea Hă lmă gel (Valea gă inii. Valea Trestiei), Valea Ociş orului.

5. Resurse ale subsolului. Pe teritoriul comunei există : minereuri complexe - 

Zn, Cu, Au, Ag, Pb; Se exploatează (momentan închise) la mina Luncş oara. 

Actuala conservare a exploataţ iei este dată de situaţ ia generală a mineritului 
restructurat economic. Tradiţ ia vorbeş te de locuri ascunse (vizuini) a fostelor mine 

de aur daco-romane
Există un depozit - ză că mânt (exploatat parţ ial) de argilă (lut) pentru olă rit 

(ind.ceramicii), producţ ie de oale tradiţ ionale în satul Tîrnă viţ a. pentru valorificare 
se aş teaptă investitori.

C. POPULAŢ IA
Populaţ ia totală a comunei Hă lmă gel este de 1750 loc. din care: bă rbaţ i - 841 

femei -909.
!

• structura pe vârste
\

ii VÂRSTA/SEX %TOTALFB
9,61688880sub 14 ani
6,5i! 11458 561- - 19 an

! 5,803—
5020 - 24 an 5L1

5.29248 4425 - 29 an !
;«7,3129636630 - 34 ani 

35 - 39 ani
§

3,02532429 •I

7,1125636240 - 44 ani
Ii'! 6.8119615845 - 49 ani

6.6116ii 585850 - 54 ani
97■ i 613555 - 59 ani a.o

■ ii 11.11951029360 - 64 ani 
65 - 69 ani 82 ■ | 9.3163!i 81

i •
7.4131706170-74 an

I5,7100564475-79 an 5 I11,527171080-84 ani !
! 1,02187 1185- peste 85 ani

1001750841 . | 909TOTAL

Interpretare:  Procentele pe categoriile de vârstă ni se par oarecum echilibrate. ,:ţ V. 
Observă m că tineretul sub 14. ani reprezintă un procent egal cu vârstnicii (65-69) ' 
ani: categoriile populaţ iei active fiind re(ative egale ca procent.

-î

T«>• • • i
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Evoluţ ia populaţ iei (înreg. C.L.C. - starea civilă )

NĂ SCUŢ I VII
5

SPOR
NATURAL

MORTALITATEAANII

FF BBB F
16 141991 3

6181992 1
15 1511993

16151994
11151995

ii 19211996 i i

13151997
16151998 i

11171999
12114714Total

RATA CREŞ TERII NATURALE

5-268 _ -263 

1750 " 1750
= 0.1% i

1

Interpretare: Datele, oarecum negativiste, sunt extrase din registru stă rii civile 

Hă lmă gel. Este posibil ca nou nă scuţ ii să fie declaraţ i unde s-au nă scut 

(spital/maternitate Arad, Gurahonţ , Brad - limitrof). Nu riscă m afirmând despre 
creş terea naturală că este foarte scă zută datorită condiţ iilor economice generale. 
Zonal, pe valea Criş ului Alb. însă ş i tradiţ ia limitează moş tenitorii unei familii la 

doi copii; raţ iunile fiind patrimoniale, averea.
Din surse neoficiale sunt nă scuţ i 95 copii în perioada 1990-1999. Lipsa 

înregistră rii nă scuţ ilor la starea civilă este inexplicabilă din partea pă rinţ ilor.

95-268 -173

1750

:

. •

•• IRata creş terii naturale devine = =
i1750 ;

Populaţ ia pe sate:
1. Satul Hă lmă gel =661 loc.
2. Satul Luncş oara =590 loc.
3. Satul Sîrbi = 163 loc.
4. Satul Tîmă viţ a=216 loc.'
5. Satul Toheş ti =120 loc. 
Total = 1750 loc.

0

.* V' •
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2. Populaţ ia activă -r totală = 834 

din care B =406 

F=428
Inactivi total = 936
Din care <19 ani =282 - B=138 ş i F=144 

>60 ani=634 - B=297 ş i F=337
3. I pop efect, ocup

834I xlOO = 47%E ocupata
1750

4.Populaţ ia inactivă
copii, elevi, studenţ i =286 din care
- B=140
- F=146
Populaţ ia inactivă = 1750-834 = 916 loc.

(

1 . :

5.Ş omeri declaraţ i sunt 83 ş omeri, din care 58 B ş i 25 F.

6. Nivel de ş colarizare
Există 6 ş coli clasele I-IV  ş i o ş coală V-VIII  (gimnaziu)

7. Migratia 

Nu avem date precise.
Evidenţ a să nă tă ţ ii (1999) din datele de la cabinetul medical Hă lmă gel. 

Vârstnici- 617 

Copii —
Din care: nou nă scuţ i peste 1 an -6 

Copii 1-16 ani-236
Insuficienţ a datelor ne-au limitat interpretarea.
INDICE MIGRAŢ IE NETĂ 1 •

0-250l-E
Ijvi= .vlOO = 0.1A-100 =

1750Pop iot

1= imigraţ ie 
E= migraţ ie

• K

* A

INDICE DE ACTIVITATE  A POPULAŢ IEI. ■

834pop,activa .. T .».s A-100 = 47%A-100 =Iar r1750popiotala

Pop. Ocupată =Pop.totală ' - ;,(.Pop.<l9 ani-pop.>65 ani) 
•r (282+439)=! 750-721 =1029 • • .

= 1750'«i •

io
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INDICE, OCUPAŢ IEI EFECTIVE

Pop.ocupaia 1029
a IOO = a IOO = 50%Io= pop.loiala 1750

Interpretare: Pop.>19 ani si <65 ani este cuprinsă în proporţ ie de 70% în 

diverse munci ocazionale.

nr.ş omeri 

pop.totala 

nr.ş omeri 

pop.activ a

Interpretare: din pop.activă 9% nu lucrează (64 persoane) ceea ce înseamnă că 

nevoile materiale obligă oamenii să lucreze pentru supravieţ uire.

83
.vl 00 = .vl 00-40,7hr 1750

83i K = =-----.vi 00 = 9%
834

DENSITATEA GEOGRAFICĂ

nr.loc. 1750 i

= 0.6loc. km'cl =
sup. agricola 2517

pop. ocup. inagr. 1029
J: = = OAloc/knr

2517sup .agr.

D. Economia
1. Numă rul unită ţ ilor economice. Fiind situată în extremitatea estică a 

judeţ ului, izolată , unită ţ ile economice sunt slab dezvoltate.
-Nr. unită ţ ilor de stat -3(1. ROMSILVA; 2. Centrocool; 3. Uzina de apă )
-Nr. unit. Particulare - 8 (reprez. activită ţ i comerciale)
Unită ţ ile economice au până la 10 lucră tori.

l
i

i

2. Gospodă rii 

Total =557
3. Agricultura
înainte de 1989 a fost necooperativizată . 

- Suprafaţ a totală =7683
• agricolă =2517
• din care arabil =939
• vii+li.vezi= -
• pă ş uni—1199
• fâneţ e=379
• pă duri=5046
• aitele=16 , ?

|

’.t

«
j

' \•V

b

' ■ I
i4. încadrarea terenurilor pe zone d‘e fertilitate'ş i zone de favorabilitate,, Se 

încadiează la categoria V; Ph - t.acid.ş i acid, humus scă zut, dominat de

11
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acizi tulvici (foste terenuri despă durite). Favorabilitate la culturi agricole: 
cartofi, trifoi, grâu, porumb.

5. Numă rul de animale 

Din sit. Miş carea efectivelor de animale din 

data de 22.XII.1998:
• Bovine-1276

• Din care vaci+juninci-575
• Cabaline - 285
• Porcine-501
• Ovine+caprine - 496

• Din care oi+mioare —100
• Fam. Albine-100
• Iepuri -200

sector gospodă rii pop. (G.P.) la

6. Gruparea gospodă riilor funcţ ie de suprafaţ a deţ inută
- < Iha-145 G.P.
- 1-3 ha-390 G.P
- 3-5 ha-22 G.P.
- 5-10 ha -

(

1
i

7. Numă rul gospodă riilor agroturistice. Sunt intenţ ii, nimic concretizat 
legal.

8. Structura culturilor agricole (1999)

CULTURA SUPRAFAŢ A PRODUCŢ IA MEDIE 

LA KG/HA
Grâu 220 2000
Ovă z 150 900 *. *

Porumb 170 3000
Cartofi 150 ' 7500
Legume 'TI f.cult.agric. 108.000 .!

Sfeclă furajeră
Plante nutret/an

30 30.000
197 5000 «

Total__________________ • 939 . |
Nota. Anual se diminuează arabil cultivat, creş te suprafaţ a plantelor de nutreţ .

• v
• ^

- •

1
3 * »/.
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PATRIMONIU POMICOL

POMI RĂ ZLEŢ INR. SPECIFICARE
CRT DE ROD TINERI

Pomi total 19.517 16.003
9 6450 5.503meri

peri
pruni
caiş i
piersici
cireş i+viş ini
nuci
alţ i pomi (gutui, duzi)

1800 500
3200 3000

265 100
2000 2000
3200 3000

!
2600 1900

i 3. Total - 35.520 9.517 16003i l
tI

10. Dotă ri agricole
DOTĂ RI AGRICOLE NUMĂ R

Tractoare: - până la 45CP 

-46-65 CP
4
10

Motocositoare 280
IPluguri pentru tractor 10

Grape cu tracţ iune mecanică 14;
Semă nă tori cu tracţ iune animală 30
Combine autoproduse pt. rec. cereale pă ioase. 

j porumb  \

Remorci pentru tractor 8
l| Autovehicule pt. transp. mă rfuri 8

v• ji Care ş i că ruţ e 270i

ii Grajd pentru animale mari 5085

1 ;
11. Alte dotă ri

ALTE  DOTĂ RI NR. GOSPODARII
Autoturism • 123

itelefon
Restul de dotă ri: bicicletă , frigider-congelator. televizor, calculator n-au putut 

fi individualizate.

■ f

" .
(•« r* ■ 1
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12. TRANZACŢ II VÂNZĂ RI/CUMPĂ RĂ RI

VÂNZĂ RI CUMPĂ RĂ RI
VACI  

CAI
OI, CAPRE 

PORCI
Restul datelor n-au putut fi identificate.

328 7
6 4
100 50
730

E. NAVETISMUL  -
a) Numă rul navetiş tilor care vin în:

- în agricultură : 1;
- in silvicultură : - ;
- în industrie: -;
- în cosntructii:
- alte ramuri:  .

b) Numă rul navetiş tilor care pleacă :
- în alte sate ale comunei:- 1;
- în alte comune: - 15;
- în alte oraş e ale judeţ ului: - ;
- în alte judeţ e: - 

Numă rul navetiş tilor sunt:
- în agricultură : -
- în silvicultură :-2;
- în industrie:
- în construcţ ii:
- în alte ramuri:-.

.

1

c) Numă rul navetiş tilor care fac naveta
- zilnic: 1 Opersoane;
- să ptă mânal: -
- lunar: - 48 >• •

\*
F. ÎNVĂ Ţ Ă MÂNTUL 

a) Numă rul unită ţ ilor ş colare:
- ş coli cu clasele I-IV:  6

- din care sat Hă lmă gel=l
- sat Luncş oara =2
- sat Sârbi=1
- sat Tîrnă viţ a=F
- satToheş ti=l

- ş coli cu clasele I-VIII;  1 — ş coală situată în sat Hă lmă gel (reş edinţ a'comună )

• '
1

. •

. I:
.1• ••.»
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b) Populaţ ia ş colară
ş coala primară ş i gimnaziu: 130; 
liceu:30, • 
ş coala profesională : 

postliceală -;
facultă ţ i:8.(cumulat de stat ş i private)

G. SĂ NĂ TATEA
Este reprezentată printr-un cabinet medical individual - dr. M.Pinuleac după 

cum urmează :
• Numă rul unită ţ ilor sanitare - 1
• Numă rul de paturi -1
• Cadre - cu studii superioare - 1

- din care navetiş ti -
- cu studii medii -

- din care navetiş ti -

\
H. COMUNICAŢ IILE

• Numă rul posturilor telefonice -7
• Distanţ a până la prima gară CFR - 5 km
• Distanta fată de centrul de - comună -

i •

- Luncş oara - centru -7 km
- Sîrbi -centru -5 km
- Tîmă viţ a-centru-3km
- Toheş ti -centru -3 km

• Ş osele total (km) - 95.5 km
- din care asfaltate - 3 km 

Stră zi - 25,1 km
• Numă rul abonaţ ilor Internet: -

i

:■

1. ELECTRIFICAREA
• numă rul gospodă riilor'neelectrificate :

i ’.v

)

J. CULTURA*
‘ .:

• Biblioteca: 1 în satul Hă lmă geL reş edinţ a comunei.
• numă r de volume :650.0
• nr. de cititori:
• orar : Vz normă (4 ore), -10-14;
• Casa de cultură : că mine culturale - 3 cu un director de centru; 

postul bibliotecar ş i directorjde că min cultural este'cumulat de o 

persoană (bugetară )
• Activită ţ i:horă ţ ă ră nească , discoteci-;
• Cinematograf: nu ex-istă

V

•:Ţ
f
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K. RELIGI A - total loc. 1750 loc din care:
• ortodocş i - 1745
• protestanţ i - 5

L. TÂRGURI,  EXPOZIŢ II
• “Târgul de fete de pe muntele Gă ina” - 20 iulie
• Expoziţ ii - Hală de olă rit (Tîrnă viţ a)

M. OBICEIURI  DEOSEBITE, TRADIŢ II PRIVIND:
• învoieli agricole privind pă mântul - se poate vorbi de o arendă 

cutumiară (întrajutorare pe bază de rudenii, prietenii). Nu există 
arendă legalizată juridic după L. 16/1991

• unită ti de mă sură tradiţ ionale:
I *

• 1 mă sură =7 ari
• 1 polovicâ=15 1 =10-12 kg
• 1 mă sură = 30 1= 2 polovici = 20-24 tig
• 1 ş inic= 120 1=80 kg = 4 mă suri

• învoieli agricole privind vă ratul - Animalele urcă la munte de la 

rusalii ( 7 să ptă mâni după Paş ti, luna iunie) până în septembrie. 
Urcarea boilor de munte are un aspect tradiţ ional.

N. DIVERSE: «

□ Situaţ ia construcţ iilor
□ Case de locuit - suprafaţ a constantă 29.136 mp

-suprafaţ a locuibilă -20000mp 
-materiale de construcţ ie: piatră , că ră midă .

lemn, B.C.A.-uri
-regim de înă lţ ime - P -500case

-P+l-56 case
J

-P+2- 1 casă
-nr. gospodă riilor dotate cu instalaţ ii 
sanitare: 150 gospodă rii

* :

a Ponderea locuinţ elor realizate între 1970-1989: 85%; • 
u Ponderea locuinţ elor realizate între 1990-1994:10%;
3 Ponderea locuinţ elor realizate între 1995-1999 :5%.

3 Numă rul titlurilor de proprietate eliberate dup Legea 18/1991 fond funciar - 

80 titluri ş i suprafeţ e - 60,92 ha. Preciză m că zona nefiind cooperativizată s- 
. au solicitat doar pă dure.

j Fondul forestier are o suprafaţ ă de 2571 ha. Nu există cadastru funciar, 
j Procesivitatea: - nu avem date 
j Delincvenţ a: - nu avem date

. 1
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□ Numă rul caselor nelocuite: 40 case;
□ Spectrul politic - reprezentativ în exces, dominant P.N.Ţ . - P.D.S.R.
□ Instituţ ii financiar bancare: -
n Circumscripţ ia sanitar veterinară : 1 privată 

□ Situaţ ia pă ş unilor ş i fâneţ elor:
□ Pă ş uni - 1199 aparţ in C.L.C. Hă lmâgel;
□ Fâneţ e - 379 aparţ in G.P.
□ Pă durile sunt administrate de ROMSILVA
n Starea pă ş unilor ş i fâneţ elor: lipsa banilor ş i lipsa legislaţ iei potrivite dau 

aspect negativ, nu se mai fac lucră ri de ameliorare, fertilizare, amendare, 

o Condiţ ii ecologice - calitatea aerului, apei, solurilor ar putea fi afectată de 

existenţ a uraniului în mina Luncş oara. efect negativ prin radioactivitate 
crescută .

Se observă fenomene negative la pomi fructiferi: 
Nu există mă sură tori de specialitate.

0. POSIBILITĂ Ţ I DE DEZVOLTARE
1. Avantajele localită ţ ii.

C- f
: Comuna Hă lmă gel, situată ia 2 km de E -76 (Oradea-Deva), traversată de 

DC-4, DC-46, DC-45, DC-48. Calea ferată Arad-Brad se află la 5km - gara 
CFR Hă lmagiu.
- forţ ă de muncă calificată
- cadru geografic plă cut, la poalele muntelui Gă ina
- autobuz Luncş oara-Brad, cursă zilnică ;

1

- drumuri de acces sunt asfaltate ş i pietruite;
- autobuz cursă zilnică internă leagă satele componente de gara CFR

Hă lmagiu
-începând cu prima duminică din luna iunie ş i cea mai apropiată duminică de 

20 iulie (Sf. Ilie) au loc manifestă ri cultural-populare (Nedei), în fiecare sat 
duminică după duminică . Sunt petreceri câmpeneş ti.

- Ultima serbare câmpenească are loc pe muntele Gă ina la 20 iulie. "Târgul de 

fete” , la altitudine de 1500m.
- Vizită la "Hala de olă rit” - satul Tîmă viţ â, oale din ceramică .
-Traseele turistice: pă durea seculară - sat-,Luncş oara (Râul Mic), copacii din 

'vârful Strigilor, Vîrful Gă ina, Vîrful Ţ ibă ului, Vîrful Rotundu, Vîrfu Slă ^oiu, 

Fîntîna Albă , Fîntîna lui Iancu (Avram Iancu),'Fîntîna lui Horia;
- Vînat ş i pescuit, se poate pescui pă stră v, alte specii de peş ti, vână toare de 

mistreţ i, urş i, lupi, iepuri, că prioare, cerbi, rîş i. pisici să lbatice, cocoş i de munte.
-Vizitatorii pot face deplasă ri în zonă cu cai -că ruţ e, cai cu ş auă . însoţ itori 

care cunosc zona ş i pot explica ce este frumos ş i valoros pe cei 80.5 km2 ai 
comunei Hă lmă gel.

»■ « •

2. Dezavantaje. \
Există atâta timp cât avantajele nu sunt valorificate.

P/:
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