
PREZENTARE GENERALA  A COMUNEI CÂRJIȚI- ISTORIA

Comuna Cârjiţi este cunoscută în istoria Hunedoarei ca o staţiune preistorică,
fiind una din zonele importante de unde se exploata  piatra de către romani. Pe
teritoriul comunei s-au găsit monede din Thasos, o piatră funerară romană cu doi
lei  mari  şi  pietre  cu inscripţii  romane,  monede argint  tezaurizate  şi  inscripţii
epigrafice sculptate.

Primele  atestări  documentare  ale  celor  cinci  sate:  Cârjiţi,  Chergheş,  Cozia,
Almaşu-Sec şi Popeşti ce alcătuiesc comuna Cârjiţi sunt relativ târzii, în secolul
XV. Aceste prime atestări documentare sunt consemnate cu prilejul unor donaţii
de moşii unor nobili, de către regele Ungariei pentru merite militare. 

 În această zonă se desfăşoară ultimele ramificaţii ale munţilor Poiana Ruscă, cu
multă vegetaţie, cunoscute sub denumirea dealurile Devei din care unul poartă
numele lui Decebal.

 Vârful  “Piatra  Coziei”,  cota  686,  este  cel  mai  înalt  din  şirul  de  dealuri  ce
formează  extremitatea  de nord a  masivului  Poiana Ruscă.  Piscul  stâncos  din
hotarul  satului  Cozia  domină  valea  largă  a  Mureşului  în  vecinătatea  fostei
aşezări din epoca romană Micia (Veţel).

PRIMA ATESTARE  DOCUMNENTARĂ

Cercetările  arheologige  efectuate  în  ultimele  decenii  şi  descoperirile
întâmplătoare şi izolate au confirmat existenţa unei activităţi umane active încă
din epoca comunei primitive, continuâd cu neoliticul, epoca bronzului, a fierului
şi culminând cu epoca dacică şi apoi romană.

Cercetările  arheologice  întreprinse  de cercetătorii  de la  Muzeul  din Deva pe
dealul „Piatra Coziei” (satul Cozia) au stabilit în această aşezare trei niveluri de
locuire specifice culturilor Coţofeni, Wietenberg şi dacică.

Prezenţa culturii Wietenberg pe culmea dealului a fost confirmată prin câteva
unelte  de  piatră  (topoare  fragmentare)  şi  un  material  ceramic  relativ  bogat
propriu acestei culturi cu o largă răspândire pe teritoriul hunedorean. 

În aceaşi zonă, pe dealul „Mişoveţ”, lucrările la cariera de piatră au dat la iveală
existenţa pe culmea dealului a unei aşezări aparţinând aceleiaşi culturi. Stratul
de cultură gros de aproximativ 50 cm, prezintă evidente urme de cenuşă şi arsură
ce denotă că aşezarea a fost  supusă unui puternic incendiu care a determinat
probabil şi sfârşitul locuirii acestei înălţimi. 



De prezenţa comunităţilor culturii Wietenberg este legat şi începutul metalurgiei
bronzului  în  Sud-Vest-ul  Transilvaniei,  prezenţa  turtelor  de  bronz  în  multe
depozite  arheologice  hunedorene  (Turdaş,  Mărtineşti,  Deva,  etc.)  dar  şi  în
depozitul  de  la  Chergheş  confirmă  existenţa  unor  ateliere  mici,  stabile  sau
ambulante  care  rezolvau necesităţile  cotidiene  ale  populaţiei  din  jur,  de  a  fi
aprovizionată cu unelte, arme, obiecte de podoabă. 

De altefel, împrejurimile localităţii Chergheş sunt cunoscute prin  descoperirea
de  silexuri,  fragmente  vase  neolitice,  urme  de  construcţii,  cărămidă,  ţiglă,
ceramică  din  epoca  romană.  Multe  materiale  inedite  se  găsesc  în  colecţia
Muzeului din Deva. Acest depozit de bronzuri din Chergheş conţine 14 piese: o
brăţară inel, o brăţară cu secţiunea plan convexă, un colier, o brăţară cu capete
drepte,  o  brăţară  cu  spirale  duble,  o  brăţară  canelară,  trei  pomponi,  patru
fragmente de tuburi sipralice, o bucată de bronz brut. Din acelaşi depozit se pare
că face parte şi un pandativ de bronz de formă circulară ajuns în împrejurări
necunoscute la British Museum. 

Toate acest piese sunt fie obiecte de podoabă fie piese de harnaşament, dar şi o
turtă de bronz brut, toate în stare bună de conservare. Prezenţa acestei turte de
bronz brut ne face să presupunem existenţa unei activităţi de atelier în această
zonă şi probabil unele din aceste obiecte să fie produse aici. Pe baza analogiei
făcute de specialişti cu alte depozite de bronzuri acesta din Chergheş aparţine
perioadei Hallstatt A1 din sec.XII Î.D.H. 

Toate aceste dovezi atestă prezenţa vieţii şi activităţii umane pe aceste teritorii
încă de la începuturile civilizaţiei, din negura timpurilor. Această civilizaţie în
formele ei specifice va continua şi se va dezvolta atingând apogeul în perioada
dacică.  Această  afirmaţie  poate  fi  confirmată  prezentând  pe  scurt  rezultatele
cercetărilor arheologice întreprinse în ultimii 30 de ani la aşezarea dacică de la
Cozia, sat aparţinând, după cum am văzut comunei Cârjiţi. 

De pe terasa  superioară a „Pietrei Coziei” întregul curs al  anticului Marisia
(Mureş), de la Ilia până la Simeria şi mai  departe spre Orăştie, se desfăşoară ca
o uriaşă machetă planimetrică, în faţa privitorului. Urme arheologice, constând
din fragmente  ceramice  lucrate  fără  roata  oalarului  s-au  găsit  întâmplător  de
săteni,  confirmă  existenţa  uneia  din  numeroasele  aşezări  de  înălţime
caracteristice culturilor Coţofeni şi Wietenberg.



Cercetările arheologice întreprinse de specialişti arheologici de la  Muzeul din
Deva  au  dus  la  descoperirea  unui  amplu  şi  variat  material  dacic,  ce  atestă
existenţa unei locuiri îndelungate a acestui ţinut de către o comunitate dacică.

Pe cele cinci  terase dispuse în trepte,  plasate în partea de Sud-Est a „Pietrei
Coziei”  s-a  putut  identifica  un  nivel  antic  ce  suprapunea  stânca.  În  cadrul
obiectelor  de cultură  materială  sunt  fragmente  ceramice  şi  vase  de  o variată
gamă de forme, specific dacice. Sunt vase şi recipiente lucrate fie cu mâna, fie
cu roata olarului, ce erau folosite la păstrarea proviziilor precum şi cunoscutele
ceşti  dacice.  Aceste  obiecte  sunt  frumos  şi  interasant  ormamentate  cu brâuri
alveolare, butoni aplicaţi, ghirlande alveolare şi mai rar motive florale. Au fost
descoperite părţi din cupe cu picior cu buzele răsfrânte în exterior, farfurii plate,
fructiere  plate  cu  diametrul  de  100  cm,  fructiere  cu  picior  înalt,  vase
bihonconice, farfurii şi cupe în formă de boluri din ceramică fină, cenuşie. Alte
obiecte au culoarea roşie cărămizie. În asociere cu fragmentele de vase au işit la
iveală  ustensile  de  lut  ars,  ca  de  exemplu  polizoare  pentru  pereţii  vaselor,
prâsnele pentru fus (fusaiole), greutăţi tranconice pentru războiul de ţesut.

Pe întreaga suprafaţă cercetată s-au descoperit părţi din vetre de foc şi o mare
cantitate de chirpici pe care sunt imprimate fâşiile de nuiele şi de scânduri, pe
care a fost aplicat stratul de lipitură. Dar s-au găsit nu numai obiecte din lut ci şi
un însemnat număr de obiecte de fier, de forme şi destinaţii din cele mai felurite
ce constituie dovada grăitoare a intensei utilizări a acestui metal de locuitorii
aşezării. Piroanele cu capul plat de cele mai felurite dimensiuni provin foarte
probabil  de la locuinţele de lemn ce compuneau aşezarea.  Cuţietele  cu lamă
curbată, vârfuri şi călcâie de lănci, două vârfuri de săgeată imprimă la o parte
din locuitorii săi şi legătura cu meşteşugul armelor. În grupul obiectelor de fier
mai menţionăm o brăţară de sârmă şi o bară metalică (24,6 cm) prevăzută la
extremităţi  cu cârlige ce au folosit  probabil ca balanţă pentru cântărirea unor
greutăţi  mici.  Din  bronz  s-a  găsit  o  singură  piesă,  un  inel  ornat  la  părţile
exterioare cu butoni turnaţi odată cu podoaba respectivă. Toate aceste materiale
arheologice descoperite  la  „Piatra  Coziei”  se  includ după tipologie  în  cadrul
culturii materiale dacice, înfloritoare în veacurile I î.d.H şi I d.H. Cele câteva
indicii ale unui puternic incendiu care ar fi putut curma existenţa acestei aşezări,
ne  duc  spre  presupunerea  că  sfârşitul  său  poate  fi  legat  de  luptele  pentru
definitiva supunere a dacilor de către romani în decursul celor două războaie din
primul deceniu al secolului II d.H.



De  altfel  e  logic  că  prin  însăşi  poziţia  aşezării  pe  cel  mai  înalt  vârf  din
împrejurimi,  aceasta  era  folosită  şi  ca  punct  de  observaţie  militar,  pentru
supravegherea Văii Mureşului.

Nu s-au găsit ziduri de apărare, dar pereţii calcaroşi, apoape verticali, făcea ca
aşezarea să fie de necucerit din trei părţi ale vârfului, iar acest ziduri nu mai erau
necesare.

Încetarea vieţii aşezării de pe înălţimea „Pietrei Coziei” se pare că ar corespunde
cu  întemeierea  aşezării  romane  Micia,  lucru  confirmat  şi  de  prezenţa
materialului dacic ceramic în cadrul aşezării romane Micia situată în apropierea
„Pietrei Coziei”. De altfel, astfel de aşezări situate pe înălţimi pe întreaga Valea
Mureşului sunt caracteristice epocii dacice, ele găsindu-se şi la Câmpuri Surduc
şi pe Dealul Măgura din hotarul localității Bretea Mureşană. Ele constituie şi
puncte de observaţie militară, de supraveghere a importantului drum de legătură
pe  care  îl  constituie  Valea  Mureşului  şi  care  erau  în  legătură  cu  apărarea
capitalei statului dac, centru  militar-adminstrativ şi cultural religios din munţii
Orăştiei, Sarmizegetusa dacică. 

Dar odată cu încetarea existenţei locuirii aşezării dacice de la Piatra Coziei, nu
încetează şi locuirea teritoriului ce va constitui mai târziu perimetrul celor cinci
sate  ale  comunei  Cârjiţi.  Astfel  în  hotarul  satului  Almaşu-Sec s-a  descoperit
ceramica de factură romană la fel cum s-a descoperit şi în hotarul satului Cârjiţi. 

În hotarul satului Almaşu-Sec, la picioarele delului Bejan se află o aşezare din
comuna primitivă, mai puţin cercetată. Satul Cârjiţi, pe lângă urmele de locuire
din cele mai vechi timpuri e cunoscut şi prin carierele de piatră exploatate de
romani, dar şi mai târziu în evul mediu. În hotarul satului s-au găsit şi un mare
număr de monede de argint dacice tezaurizate, precum şi mai multe monumente
sculpturale şi epigrafice romane. Concluzia care se poate trage din prezentarea
sumară a rezultatelor cercetăriloe arheologice întreprinse pe teritoriul celor cinci
sate ce constituie azi comuna Cârjiţi este datorită importantelor resurse naturale
şi minunatei poziţii geografice, din apropierea Văii Mureşului  (importantă cale
de comunicaţie din antichitate şi până astăzi), din cele mai vechi timpuri, acestea
au constituit un bun sălaş vieţii şi societăţii omeneşti, permiţând dezvoltarea, de-
a lungul veacurilor a unei bogate şi frământate istorii. Teritoriul actualei comune
Cârjiţi a fost intens locuit, începând din comuna primitivă, continuând cu epoca
bronzuluiu şi fierului, cu epoca dacică şi apoi cu cea romană. Fiecare epocă a
lăsat  urmele  materiale  ale  activităţii  umane,  ca  dovadă a  existenţei  societăţii



omeneşti pe aceste locuri. Tot aceste urme arheologice ne atestă şi principalele
ocupaţii  ale  locuitorilor  de  aici,  olăritul,  meşteşugurile,  dar  şi  agricultura,
creşterea  animalelor,  vânătoarea.  Atunci  când  era  nevoie,  şi  din  nefericire
nevoile erau tot mai dese, locuitorii de aici vor pune mâna şi pe arme pentru a-şi
apăra pământul strămoşesc, bunurile agonisite şi familiile, în faţa numeroşilor
năvălitori ce vor ajunge în aceste locuri, de-a lungul veacurilor.

O dată cu părăsirea Daciei de către romani (anul 271 d.H) datorită împrejurărilor
istorice cunoscute, teritoriile fostei Dacii romane intră într-o nouă perioadă de
dezvoltare istorică, perioadă de trecere la feudalism care durează de la sfârşitul
secolului al III-lea până în secolul al X-lea.

Desoperirile arheologice au scos la iveală pe teritoriul hunedorean, deci şi pe
dealurile din jurul Devei,  unde sunt amplasate  şi  cele cinci sate ale comunei
Cârjiţi urme de locuire din sec. IX-X, care atestă o populaţie română, amestecată
cu slavii migratori, înainte de penetraţia maghiarilor în Transilvania.

Formaţiunile  voievodale  şi  cnezeşti  găsite  la  pătrunderea  ungurilor  în
Transilvania, formaţiuni atestate pe tot teritoriul Comitatului Hunedoara (Ţara
Haţegului,  dar  şi  la  Hunedoara  în  jurul  Devei)  au  opus  o  rezistenţă  dârză
năvălitorilor  feudali  maghiari.  Cnezatele  erau  constituite  din  populaţie  liberă
condusă de juzi şi cnezi. Ei se judecau după vechiul obicei al pământului (jus
valachicum).

Acestă  situaţie  s-a  păstrat  mult  timp  la  românii  hunedoreni.  În  evul  mediu
întregul  ţinut  al  Hunedoarei  era  proprietate  regală  maghiară  sau  aparţinea
nobililor care aveau în stăpânire castele şi cetăţi, între care Deva, Hunedoara,
Orlea, Dobra, etc.

Această  soartă  descrisă  sumar  mai  sus  o vor  împărtăşi  şi  cele  cinci  sate  ale
Comunei  Cârjiţi,  materialele  documentare  arheologice sau scrise,  lipsind însă
din păcate sau încă nu au fost descoperite.

Primele  atestări  documentare  ale  celor  cinci  sate:  Cârjiţi,  Chergheş,  Cozia,
Popeşti, Almaşu-Sec, ce alcătuiesc Comuna Cârjiţi sunt relativ târzii în secolul
al  XV-lea.  De regulă  aceste  prime  atestări  documentare  sunt  consemnate  cu
prilejul unor donaţii de moşii unor nobili, de către regele Ungariei, pentru merite
militare sau administrative.  Cronologic prima localitate atestată documentar a
fost satul Chergheş, consemnată în anul 1406 (possesio-valahalis Kerges), deci
ca  posesiune  nobiliară.  După  acestă  primă  atestare  documentară  localitatea



Chergheş va apărea de mai multe ori, în colecţiile şi volumele de documente,
editate  de-a  lungul  timpului  de  istorici  maghiari  sau  români.  Pentru  toate
localităţile din Transilvania, dar şi  pentru cele cinci sate ale comunei Cârjiți,
principalul  izvor,  folosit  de istoricul Caridan Suciu în alcătuirea „Dicţionarul
istoric al localităţilor din Transilvania” este o colecţie de documente a istoricului
maghiar  Csanki Deszo, numită „Magyarorszag torteneti foldrajta a hunyodiak
Koraban” (Geografia istorică a Ungariei pe timpul Huniazilor), vol.I, II, şi V,
apărute la Budapesta în 1890, 1894 şi 1913.

Revenind la localitatea Chergheş menţionăm că ea mai apare în colecţia Csanki,
în anul 1491 ca Kergyes şi la 1519 ca Keerges. Documentul care atestă pentru
prima dată existenţa satului Chegheş, dar şi Almaşu-Sec este datat la 25 ianuarie
1406. În acest document se arată că satele Chergheş şi Almaşu-Sec au fost date
în stăpânirea nobililor Cristian, fiul lui Mic din Almaşu-Sec, lui Ioan şi Petru lui
Marus Golllo din acelaşi sat şi lui Badislau, fiul lui Coste, pentru folosinţă. La
aproape un secol mai târziu, la 26 ianuarie 1491 cele două sate sunt consemnate
într-un  nou  document,  în  care  se  arată  că  cele  două  sate,  Almaşu-Sec  şi
Chergheş, aflate în stăpânirea nobilului Ioan, care murind fără urmaşi,  regele
Ungariei le dă în stăpânirea lui Gaşpar din Bârcea şi fraţilor săi Akos, Andrei,
Leonard şi Ioan. 

Aceste schimbări erau foarte  obişnuite în perioada la care  ne referim, deoarece
potrivit legii regele era stăpânul absolut al oricărui teritoriu sau sat şi putea dărui
aceste proprietăţi în funcţie de interesul regalităţii sau dacă un nobil murea fără
urmaşi.  Următorul  document  care  pomeneşte  localităţile  Almaşu-Sec  şi
Chergheş  datează  din  anul  1519.  În  acest  an,  Ioan  Zapolya  voievodul
Transilvaniei întăreşte lui Paul de Bârcea protonotar şi nobil şi fiilor acestuia
Ladislau şi  Ioan,  proprietatea asupra celor  două sate.  În anul   următor  la 24
decembrie 1520, un alt document consemnează existenţa satului Almaşu-Sec cu
ocazia unei audieri de martori cerută de femeia nobilă Margareta, fiica lui Ioan
din Almaş  şi  soţia  lui  Iona,  care  reclamă regelui  restituirea  sfertului  de  fată
(zestrea) primită de ea în satele Almaşu-Sec şi Chergheş. Bunurile ei fuseseră
ocupate de către nobilii Filip Mare, prepozit la Eger, Emeric fiul lui Chende,
Dan, petru şi George de Ciula. Se arată că în cadrul audierii de martori, a fost
ascultat şi Nicolae, cneazul prepozitului din Almaşu-Sec. 

Se poate observa că istoria celor două localităţi învecinate se împleteşte de la
prima lor atestare şi apoi de-a lungul veacurilor până în ziua de azi. După cum se
vede şi  Almaşu-Sec are prima atestare documentară  la începutul  secolului  al



XV-lea, în anul 1406 şi este consemnată şi  în celelalte documente pomenite,
alături  de  satul  Chergheş.  Ambele  localităţi  au  fost  posesiuni  nobiliare
menţionate de la prima lor atestare documentară.

Satul Cârjiţi este atestat documentar pentru prima dată la anul 1453, când făcea
parte din domeniul Cetăţii Deva, iar locuitorii săi erau obligaţi să presteze munci
pentru  întreţinerea  cetăţii  şi  să  plătească  dări  în  natură  şi  în  bani
administratorului  domeniului.  Numele  consemnat  al  localităţii,  în  acest
document este de Kersecz, iar într-un alt document din 1491 este de Kersitz.

Satul  Cozia este  atestat  documentar  pentru  prima  dată  la  anul  1453,  tot  ca
făcând parte din domeniul Cetăţii Deva. Într-un alt document din anul 1472 satul
Cozia este consemnat ca aflat în proprietatea nobilului tătar Ioanas de Bizere şi
apoi fiilor şi urmaşilor săi. Acest nobil a primit satul Cozia ca danie a regelui
Matei Corvin.

Satul Popeşti este  atestat  documentar  într-un document  din anul 1491, când
acest  sat făcea parte tot din domeniul  Cetăţii  Deva,  în aceleaşi  condiţii  ca şi
Cârjiţul.  Trebuie  amintit  că  în  anumite  perioade  istorice  în  cadrul  comunei
Cârjiţi, a fost inclus şi satul Bretelin. Satul Bretelin este consemnat pentru prima
dată  într-un  document  din  anul  1453  şi  apoi  este  pomenit  în  mai  multe
documente din 1473, 1481, 1494, 1506 şi 1578. 

Cocluzia care se poate trage este că toate cele cinci sate care formează acum
Comuna Cârjiţi sunt atestate documentar, pentru prima dată în secolul al  XV-
lea, dar trebuie afirmat faptul că ele existau cu mult timp înainte. Aceste sate
existau la anul consemnării şi numai întâmplarea sau lipsa unor alte informaţii
sau documente din diverse motive, le-a consemnat la datele mai sus menţionate.
Aceste documente consemnează numai o stare de fapt şi nu înseamnă că aceste
date consemnează anii înfiinţării acestor localităţi. De fapt, era cum am văzut
mai  înainte  aceste  locuri  n-au  fost  populate  din  cele  mai  vechi  timpuri,  iar
continuitatea  locuirii  de-a  lungul  secolelor  nu  poate  fi  consemnată,  unele
materiale şi scrise arătând prezentarea civilizaţiei omeneşti aici.

Dacă  în  aceste  prime  documente,  amintite  mai  sus  se  consemnează  numai
numele localităţilor şi în proprietatea cui se aflau, documentele ulterioare ne vor
da mai  multe  informaţii  referitoare  şi  la  locuitorii  din  aceste  sate,  starea  lor
socială, ocupaţiilor lor, bunurile pe care le posedau, la sporul populaţiei de-a
lungul timpului. Din păcate numărul acestor documente este relativ mic şi nu



acoperă  toate  perioadele  istorice  şi  nici  toate  cele  cinci  sate  compoente  ale
Comunei Cârjiţi.

Astfel, un document care ne prezintă informaţii deosebite pentru satul Chergheş
datează din anul 1725. Satul Chergheş făcea parte în acest an din domeniul fiscal
al Hunedoarei şi acum făcându-se recesământ fiscal în toate posesiunile acestui
domeniu,  apare şi  acest  sat.  Din cercetarea acestui  urbariu rezultă  informaţii
deosebite despre satul Chergheş, locuitorii săi, starea lor socială, ocupaţii fiscale
sau alte obligaţii la care erau supuşi de stăpânii domeniului Hunedoarei. 

O primă informaţie oferită de acest document este că în Chergheş se aflau 34 de
familii de iobagi, adică ţărani aserviţi unui nobil, care în schimbul sesiei primite
din partea acestui nobil, îi prestau acestuia diferite obligaţii în muncă, bani sau
produse.  O sesie cuprindea o casă cu grădină şi  teren în câmp pentru culturi
agricole. În document sunt consemnate toate cele 34 de familii  de iobagi, cu
numele  capilor  de  familie,  cu  numele  copiilor  lor,  dar  numai  băieţii  (numai
aceştea puteau moşteni sesia), suprafaţa posesiunii lor, câte animale aveau pe
categorii, dacă aveau vii, venituri.

Aceşti capi de familie, iobagi, purtau nume care se regăsesc şi azi, la urmaşii lor
din satul Chergheş. Dintre numele menţionate sunt: Gabian,  Bretelean, Goia,
Goţ,  Lupe,  Dăneasă,  Bulea,  Motorga,  Roman,  Vasile,  Bera.  Menţionez  că
familiile purtau acelaşi nume de familie fiind probabil rude apropiate, cele mai
numeroase  fiind  cele  cu  numele  Motorga,  Vasile,  Lupe,  Bretelean.  Fiind
consemnaţi şi fii (băieţii) ai acestor iobagi constatăm că fiecare avea de la 1 la 4
copii, media fiind de 3, cu vârst între 1 şi 20 de ani. Sunt şi câteva familii care
nu au copii băieţi. În total în Chergheş existau 42 băieţi ai celor 34 familii de
iobagi.

În continuare sunt consemnate  bunurile pe care le posedau aceşti iobagi, bunuri
ce constau în vite şi terenuri cultivabile. Astfel erau în total 10 cai, 87 boi, 29
vaci, 22 juninci, 111 oi şi capre, 60 porci şi 16 stupi.

Din statisticile prezentate de acest document, constatăm că între aceste familii de
iobagi  existau  mari  diferenţe  în  ceea  ce  priveşte  numărul  animalelor  avute.
Astfel sunt familii  care aveau 1 cal, 6 boi, 2 vaci şi una-două juninci, câte 3
porci, 18 oi (precum familiile Goţ, Motorga Ion sau Roman), dar şi familii  care
aveau cel mult 2 boi, o vacă, 2 porci sau chiar mai puţin (precum o familie Lupe
sau  Goia).  Tot  din  informaţiile  conţinute  de  acest  document  aflăm că  unele
familii posedau o singură sesie, altele o sesie şi jumătate sau chiar două sesii,



prin urmare obţineau şi mai multe produse pe terenurile cultivate (cereale, vin,
etc.) putem afirma că ocupaţiile principale ale acestor locuitori erau cultivarea
pământului (cereale şi vii) şi creşterea animalelor. Conscripţia consemnează şi
faptul că 7 din aceşti iobagi erau şi cărăuşi cu carul la minele domeniului fiscal
Hunedoara (probabil la Ghelari).  Aceşti  iobagi  nu puteau să se mute în alte
localităţi, ei fiind aserviţii nobilului proprietar al sesiilor (aici domeniul fiscal al
Hunedoarei) şi căruia îi erau datori cu tot felul de prestări, taxe şi dijme. Trebuie
menţionat faptul că atunci când iobagul, cap de familie rămâne fără urmaşi de
sex masculin, sesia lui rămânea nobilului proprietar, care o putea da în folosinţă
altui iobag şi nu rămânea familiei decedatului, soţiei sau fiicelor lui.

Aceeaşi conscripţie din 1725 consemnează şi faptul că din satul Chergheş erau
fugiţi  14  iobagi  sau  fii  de  iobagi,  probabil  datorită  sărăciei  şi  exploatării
nobilului sau lipsei unei sesii rentabile. Iobagii fugiţi făceau parte din familiile
Motorga, Tuza, Bota, Margheş, Petrinca şi Lupe. Despre aceştia se consemnează
faptul că se refugiază în Banat în opidul (târgul) Ilia, la Hunedoara, sar şi în
localităţi mai mici ca Vulcez sau Veţel, unde probabil găsiră condiţii de viaţă
mai bune. Ca o curiozitate, un iobag pe nume Motorga Pârvu fugise la Cugir.
Iobagii care se stabileau în oraşe sau târguri scăpau de obligaţiile iobăgeşti şi
deveneau oameni liberi, câştigându-şi existenţa din munci prestate contra unui
salariu.

În satul Chergheş sunt consemnate alături de familiile de iobagi şi trei familii de
jeleri. Menţionăm faptul că jelerii constituiau o pătură socială aparte, ei fiind
oameni liberi, dar nu posedau nici o sesie, nici un alt fel de proprietăţi, ei lucrau
ca  zilieri  sau  argaţi  la  curtea  nobilului  sau  pe  acest  domeniu  fiscal  al
Hunedoarei. Ei se puteau strămuta oricând pe alt domeniu sau la curtea altui
nobil.

Cele trei familii de jeleri din satul Chergheş erau: Susan Mihai care avea cinci
băieţi cu vârste între 2 şi 20 de ani, Crişan Lupul care avea un băiat (Ursul) de
10 ani şi Bolog Andrei cu băiatul său de 18 ani. Singura familie Susan avea un
cal şi două oi. Aceşti jeleri constituiau categoria cea mai săracă de locuitori ai
satului. Aceaşi conscripţie consemnează cinci sesii iobăgeşti care erau „deserta”,
adică  nu  aveau  proprietari  deoarece  foştii  proprietari  (Capat  Ion,  Hălmăgel
Petru, Danciu Avram, Bota Andrei şi Muntean Crăciun) muriseră fără urmaşi de
sex masculin sau urmaşii erau minori. Aceste sesii erau lucrate în parte de către
unele din celelalte familii de iobagi.



După cum am mai menţionat, familiile iobagilor trebuiau să plătească dijme şi
taxe  şi  să  execute  anumite  slujbe  pentru  domeniul  fiscal  al  Hunedoarei  în
schimbul  folosirii  sesiilor  iobăgeşti.  Pentru  iobagii  din  Chergheş  se
consemnează faptul că nu dădeau dijme din câmp  adică cereale ci numai din oi
cu miel, stupi, vii şi porci, practicându-se zecimida, adică un animal din zece. Ca
taxe ei trebuiau  să dea de Paşti şi de Crăciun, câte o găină de fiecare sesie, iar
anual 20 de butoaie  a 40 de vedre şi două căzi de lemn. Ca slujbe (prestaţie în
muncă), iobagii din  Chergheş trebuiau să cultive şi să îngrijească via „Kinces”
din hotarul Hunedoarei, să efectueze o lună de lucru în timpul coasei şi toate
transporturile urgente ale domeniului fiscal. În hotarul satului există o pădure de
stejar, proprietate a domeniului, dar din care locuitorii satului, puteau tăia lemn
în funcţie de nevoi. Concluzia care se poate trage, cercetând informaţiile oferite
de acest document din anul 1725, este că Chergheşul  era un sat iobăgesc, că
ocupaţiile  principale  erau  cultivarea  pământului  şi  creşterea  vitelor  dar  şi
meşteşuguri  casnice.  Numărul  locuitorilor  era  destul  de  mare  pentru  acea
perioadă,  existând  37  familii  şi  conform  principiilor  statisticii  demografice,
considerând  că  într-o  familie  erau  în  medie  5  indivizi,  numărul  total  al
locuitorilor era de aproximativ 185-200 oameni.

Acest  document  din  1725  a  fost  prezentat  pe  larg  aici,  datorită  bogatelor
informaţii conţinute despre locuitorii satului Chergheş, component al comunei
Cârjiţi. Din fericire, nu avem aceleaşi informaţii şi despre celelalte patru sate ale
comunei.

Dar vom găsi informaţii destul de interesante şi relativ bogate despre toate cele
cinci sate din deceniile următoare ale secolului al XVIII-lea, datorită mai ales
numeroaselor  recesăminte  de  populaţie  făcute  cu  ocazia  conscripţiilor
confesionale  întocmite  de  episcopii  Inochentie  Micu-Klein  în  1733  şi  de
episcopul Petru Paul Aron la 1750. Aceste conscripţii religioase consemnează
nu numai  numărul  locuitorilor  satelor  ci  religia  lor,  existenţa  bisericilor  şi  a
preoţilor, eventual şi proprietăţilor bisericilor locale. Primul recesământ în care
apare  menţionat  numărul  locuitorilor  celor  cinci  sate  este  conscripţia
confesională, întocmită de episcopul Ionochentie Micu-Klein în 1733.

Satul  Cârjiţi (Kersics)  avea  la  momentul  conscripţiei  46  de  familii,  toate
româneşti, o biserică şi doi preoţi numiţi Mihai şi Nicolae. Aplicând principiile
demografiei mistorice şi înmulţind numărul familiilor cu 5 membrii, cifra medie
obişnuită pentru Transilvania. Considerăm că numărul locuitorilor din Cârjiţi la



1733 era de aproximativ 230 bărbaţi, femei şi copii. Religia locuitorilor era cea
ortodoxă.

Satul Chergheş (Kerge) avea în 1733, un număr de 33 familii, deci aproximativ
165 locuitori, toţi români. În sat exista o biserică, o casă parohială şi doi preoţi
Crăciun şi Petru. Biserica avea în proprietate şi 3 iugăre de pământ cultivabil şi
un car de fânaţ. Această proprietate constituia eclejia parohială locală, folosită
de preoţii satului. Toţi locuitorii erau de religie ortodoxă. 

Satul Cozia (Kozia) avea la 1733 un număr de 16 familii, aproximativ 80 de
locuitori, toţi români şi de religie ortodoxă. Există o biserică şi o casă parohială,
dar nu se cunoaşte numele preotului. Eclejia bisericii era de un iugăr de teren
arabil.

Satul Almaşul-Sec avea la 1733, un număr de 32 de familii, aproximativ 160 de
locuitori, toţi români şi de religie ortodoxă. Există o biserică, o casă parohială şi
doi preoţi, Georgie şi Adam, iar eclejia bisericii avea un car de fânaţ şi un iugăr
de teren arabil, folosită de preoţi.

Satul Popeşti avea tot la 1733, un număr de 40 de familii deci aproximativ 200
de locuitori, toţi  români şi  de religie ortodoxă. Nu este consemnată existenţa
bisericii, care era numai în Almaşu-Sec, avea o casă parohială şi un preot pe
nume Avram. Nu este consemnata existenţa bisericii unei eclejii bisericeşti.

Recensământul ulterior, tot confesional, întocmit de episcopul Petru Pavel Aron
la  1750  este  mai  sărac  în  informaţii  referitoare  la  numărul  locuitorilor,  el
cuprinzând numai date referitoare la starea religioasă a localităţii (24) (biserici,
preoţi, crâsnici, eventual eclejii bisericeşti). Satul Cîrjiţi este consemnat la 1750
numai prin faptul că avea biserică, un preot şi un crâsnic ajutor. Satul Ghergheş
avea la 1750 o biserică, un preot şi un crâsnic ajutor. Satul Cozia avea la acea
dată o biserică, un preot, un crâsnic ajutor şi aproximativ o eclejie de  iugăre.
Satul  Almaşu-Sec  avea  o  biserică,  un  preot,  un  crâsnic  şi  o  eclejie  de
aproximativ un iugăr. Satul Popeşti avea la acelaşi an, 1750, o biserică, un preot,
un crâsnic ajutor şi aproximativ 1,5 iugăre teren ca eclejie a bisericii. După cum
vedem, această conscripţie confesională nu consemnează numărul locuitorilor,
confesiunea religioasă şi nici naţionalitatea. Dar putem presupune cu certitudine
că aceste date erau aproximativ egale cu cele din 1733, în cei 17 ani trecuţi
neputându-se modifica substanţial, în nicio privinţă.



Date  despre  numărul  locuitorilor  din cele  cinci  sate  component  ale  comunei
Cârjiţi,  vom găsi  în  următorul  recensământ,  făcut  în  perioada  1760-1762  şi
ordonat de generalul Adolf Bucow, guvernatorul Transilvaniei cunoscut ca aprig
susţinător al bisericii  greco-catolice (unite) din această provincie românească,
ajunsă  datorită  înprejurărilor  istorice  vitrege,  sub  dominaţia  împăratului
habsburgic.  Acest  general  a  fost  un  duşman  cumplit  al  bisericii  ortodoxe
ardelene, căreia i-a dat lovituri decisive, obligând pe mulţi români ortodocşi să
treacă la unire, sub ameninţarea tunurilor şi a unor aspre pedepse.

Cercetând  informaţiile  oferite  de  recensământul  din  anul  1762,  vom
constata următoarele: 

1. Satul Cîrjiţi  avea acum o biserică şi 55 de familii, deci aproximativ 275
locuitori, toţi de religie ortodoxă. Constatăm o creştere a populaţiei, destul
de substanţială pentru acele timpuri, de aproximativ 55 indivizi.

2. Satul Chergheş avea o biserică ortodoxă şi 43 de familii, deci aproximativ
215  locuitori,  toţi  de  religie  ortodoxă.  Şi  aici  constatăm  o  creştere  a
numărului  locuitorilor  cu  aproximativ  50  de  indivizi  numărându-se  şi
numărul familiilor, locuitoare în acest sat.

3. Satul Cozia avea o biserică ortodoxă şi 25 de familii aproximativ 125 de
locuitori, toţi ortodocşi, fiind consemnată şi o eclejie bisericească de circa
două iugăre. Şi în cazul acestui sat se constată o creştere a populaţiei cu
aproximativ 50 de locuitori,  o creştere însemnată pentru o perioadă de
circa 30 de ani, în secolul al- XVIII-lea.

4. Satul Almaşul-Sec este consemnat ca având o biserică ortodoxă, o casă
parohială, o eclejie mai mică şi un număr de 44 de familii, toate ortodoxe.
Calculând  numărul  locuitorilor,  constatăm că  erau  aproximativ  220 de
indivizi,  deci  o  creştere  deosebită,  de  circa  70  de  locuitori,  faţă  de
recensământul din 1733.

5.Satul Popeşti  avea la 1762, o biserică ortodoxă şi 49 de familii, de religie
ortodoxă, deci aproximativ 245 de locuitori, constatându-se o creştere însemnată
cu circa 5 de indivizi, faţă de recensământul din urmă cu 30 de ani.

Concluzia  care  se  poate  trage,  studiind  aceste  informaţii  oferite  de
recensământul  din  1762,  este  că  toate  cele  cinci  sate  ale  comunei  Cârjiţi  îşi
continuă existenţa prin istorie, mai mult, populaţia a crescut destul de consistent,
atât  datorită  sporului  natural  cât  şi  proabil  îmbunătăţirii  condiţiilor  de  viaţă
material în urma progresului civilizaţiei omeneşti în general. 



Date interesante, dar din păcate numai pentru două sate: Popeşti şi  Chergheş,
despre numărul locuitorilor şi numărul de sexe (bărbaţi şi femei), aflăm dintr-o
conscripţie  religioasă,  din  anul  1767,  făcută  de  episcopul  ortodox  al
Transilvaniei,  Dionisie  Monacovici,  pentru  eparsiile  neunite  (ortodoxe)  din
Transilvania. (26)

Astfel,  în  Protopopiatul  Deva  din  “varmeghia”  (comitatul)  Hunedoara,  sunt
cuprinse şi cele două parohii ortodoxe, Chergheş şi Popeşti, nefiind pomenite şi
celelalte  trei  sate,  din motive  necunoscute.  Satul  Chergheş  avea  la  1767,  un
număr  de  201  locuitori,  din  care  99  bărbaţi  şi  102  femei.  Deci  numărul
locuitorilor era sensibil diferit de cel al consemnat de recensământul din 1762,
aproximativ 215 locuitori. În acelaşi  an, satul Popeşti  avea 182 locuitori,  din
care 92 băbaţi şi 90 de femei. Aici se constată o diferenţă mai mare, în minus,
faţă de recensământul din 1762, când erau consemnaţi aproximativ 245 locuitori.
Această diferenţă se poate explica, atât prin accident grav care putea să ducă la
scăderea  populaţiei  (o  epidemie),  cât  şi  prin  precaritatea  condiţiilor  timpului
când s-au făcut cele două recensăminte, în alte localităţi (fugiţi, plecaţi la muncă
la minele domeniului fiscal, etc).

Primul recensământ întocmit pe baze moderne în Transilvania şi Ungaria este
cel executat din ordinal împăratului Iosif al II-lea la 1786. Acest recensământ,
cel  mai  complet  din  secolul  al  XVIII-lea,  nu  mai  este  numai  o  conscripţie
religioasă, cum fuseseră cele precedente, ci este o recenzare cât mai exactă a
populaţiei  din  raţiuni  economico-financiare,  militare  şi  chiar  sociale.
Administraţia  imperială  de  la  Viena  era  direct  interesată  să  cunoască  exact
numărul locuitorilor, pentru a se şti corect câţi plătitori de dijme, taxe, impozite
sunt pentru veniturile statului, câţi bărbaţi sunt pentru necesităţile militare ale
imperiului, care este statutul social al locuitorilor tot din raţiuni fiscale şi care
sunt  perspectivele  de creştere  a  popualţiei.  Acest  recensământ  este  mult  mai
complet,  la el participând ca şi  conscriptori (recenzori) autorităţile locale din
slujba împăratului interesate în exactitatea datelor, tocmai din raţiunile arătate
mai sus.

Aşadar,  dacă  cercetăm  datele  conţinute  de  acest  recensământ  modern  de  la
sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea vom constata  relative exact  starea celor  cinci
state, componente azi ale comunei Cârjiţi.

1. Satul  Cîrjiţi era  la  anul  1786,  sat  grăniceresc,  adică  locuitorii  lui
(bărbaţi) fuseseră încadraţi în regimental grăniceresc românesc de la
Orlat, încadrat în armata imperial austriacă, fenomen asupra căruia o



să revenim mai jos. Acum, aici erau consemnate 10 case cu 10 familii
şi  54 de locuitori,  aflaţi  toţi în sat,  cu prilejul recensământului.  Din
numărul  acestor  locuitori,  12  erau  bărbaţi  căsătoriţi,  19  erau
necăsătoriţi,  deci  în  total  erau  31  de  bărbaţi;  restul  populaţiei  era
format din 23 de femei. În sat sunt consemnaţi 4 ţărani, 5 urmaşi ai
ţăranilor,  7  jeleri  şi  un  locuitor  nedefinit.  Recensământul  mai
consemnează că erau 11 băieţi între 1-12 ani şi 3 băieţi între 13-17 ani.
Concluzia  care  se  poate  trage  studiind  aceste  date  este  că  acest
recensământ urmărea mai mult pe copii familiilor locuitoare în Cârjiţi,
care contau ca şi plătitori de impozite şi ca militari grăniceri şi viitori
militari (băieţii).

2. Satul Chergheş este consemnat în acelaşi recensământ ca având 47 de
case  şi  62  de  familii  cu  un  total  de  297  locuitori.  Din  totalul
locuitorilor,  58  de  bărbaţi  erau  căsătoriţi,  91  erau  necăsătoriţi,  deci
erau în total de 150 de bărbaţi. Paralel, în sat existau 146 de femei din
punct de vedere social, aici este consemnat un preot, 32 de ţărani, 28
de urmaşi ai ţăranilor, 34 de jeleri şi un soldat lăsat la vatră. În ceea ce
priveşte numărul băieţilor erau 49 cu vârste între 1-12ani şi 5 cu vârste
între 13-17 ani. În total existau 150 de locuitori de sex masculin, ceea
ce  interesa  autorităţile  din  punct  de  vedere  economic-financiar  şi
militar.  Chergheşul  era  un  sat  iobăgesc  iar  locuitorii  săi  nu  aveau
anumite privilegii, precum cele grănicereşti.

3. Satul Cozia  este prezent în acest recensământ, ca având la 1786, un
număr de 15 case, 12 familii şi 61 de locuitori de drept, din care doi
erau lipsă în momentul recenzării. Referitor la starea civilă a bărbaţilor
din sat  aflăm că 12 dintre  ei  erau căsătoriţi  şi  20 necăsătoriţi,  deci
există un număr de 32 de locuitori de sex masculin, iar paralel există
un număr de 29 de femei. În ceea ce priveşte statutul social există 12
ţărani, 7 urmaşi ai ţăranilor, 6 jeleri şi 3 la categoria “alţii”, indefinită.
În sat erau şi 7 băieţi cu vârste între 1-13 ani şi un băiat cu vârsta între
13-17  ani.  Nu  este  consemnată  existenţa  altor  categorii  sociale  ca
nobili,  funţionari,  militari  sau  preoţi  şi  acest  sat  era  unul  obişnuit,
iobăgesc şi nu grăniceresc.

4. Satul Almaşul-Sec  este prezentat de recensământul de la 1789 ca sat
grăniceresc,  ai  căror locuitori aveau anumite  privilegii  ca militari  ai
imperiului. În acest sat existau atunci 7 case, 9 familii şi un număr de
50  de  locuitori.  Din  aceşti  locuitori  11  erau  bărbaţi  căsătoriţi,  12
necăsătoriţi  deci  un  total  de  23  de  bărbaţi,  iar  în  ceea  ce  priveşte
numărul femeilor, erau 23 de persoane. Ca stare social sunt consemnaţi
4 ţărani,  4 urmaşi  ai  ţăranilor,  6 jeleri  şi  un locuitori  indefinite.  Se
consemnează existenţa a 7 băieţi cu vârste între 1-13 ani şi unul cu



vârstă între 13-17 ani. Nu sunt consemnaţi nici aici preoţi, nobili sau
funţionari.

5. Satul Popeşti era cel mai mare, după cum reiese din acest recensământ
imperial de la 1789, şi era un sat iobăgesc obişnuit. Astfel aici existau
32 de case, 38 de familii şi un număr de 185 de locuitori, din care unul
lipsea,  în  momentul  recenzării.  Dintre  aceşti  locuitori,  erau  105
bărbaţi, din care 41 erau căsătoriţi şi 64 necăsătoriţi. În sat existau 80
de femei.  În ceea ce priveşte starea social a locuitorilor, erau 36 de
ţărani, 34 de urmaşi ai ţăranilor, 4 jeleri şi 9 persoane indefinite. În
ceea ce priveşte numărul băieţilor, sunt consemnaţi numai 24 de băieţi
cu vârste între 1-12 ani.

După prezentarea acestor informaţii complete reieşite din datele recensământului
de la 1786 putem trage câteva concluzii interesante. În primul rând, constatăm
că faţă de recensământul de la mijlocul secolului al XVIII-lea populaţia din cele
cinci  sate  scade  ca  număr.  Explicaţia  pentru  această  scădere  a  numărului
locuitorilor, este că acest recensământ din 1786 are loc după înăbuşirea marii
răscoale a românilor  de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi  Crişan din anul
1784.  În timpul  răscoalei  şi  mai  ales  cu  ocazia  înăbuşirii  ei,  au  pierit  mulţi
locuitori ai satelor româneşti din zonă, care au participat activ la revoltă. Cele
cinci sate de care ne ocupăm se aflau în aproprierea cetăţii Deva, cetate unde se
refugiaseră în toamna anului 1784 toţi nobilii din zonă, din faţa furiei iobagilor
şi a altor categorii sărace, jeleri, argaţi, ţărani liberi etc. După cum se cunoaşte
nobilii din cetatea Devei au fost somaţi de răsculaţii lui Horea să se predea şi să
accepte revendicările poporului asuprit şi supus celor mai grele poveri fiscale,
militare, economice. La 11 noiembrie 1784 este trimis de la Şoimuş documentul
intrat în istorie sub numele de “Ultimatumul lui Horea” prin care se propunea
cel  mai  radical program revoluţionar,  care să transforme societatea feudală  a
timpului,  într-o  societate  modernă  care  să  consfiinţească  chiar  dispariţia
nobilimii (“nobili să nu mai fie”) şi fiecare să trăiască din slujba pe care o face.

Era un concept egalitarist,  modern care se va regăsi apoi în programul
revoluţiei franceze de la 1789. Evident că cererile ţăranilor vor fi respinse de
nobili  şi  autorităţi,  iar  în  urma  celor  trei  atacuri  ale  răsculaţilor  ce  vizau
cucerirea cetăţii Devei au fost respinse şi armata ţăranilor înfrântă. Evident că
după  înfrângerea  răsculaţilor,  a  urmat  o  represiune  crâncenă  şi  sângeroasă
împotriva ţăranilor şi familiilor lor, ca pedeapsă pentru participarea la răscoală şi
pentru pierderile suferite de nobilime.



În mod sigur şi ţăranii din cele cinci sate componente azi ale comunei Cârjiţi au
participat la răscoală şi la atacurile împotriva cetăţii Devei suferind pierderi, atât
în timpul luptelor, dar şi după înfrângerea revoltei. Se ştie că sute de ţărani au
fost  executaţi,  în  apropierea  cetăţii,  pe  dealurile  din  jur  şi  mulţi  dintre  cei
executaţi vor fi şi din aceste sate. Documentele avute la dispoziţie nu prezintă
date  concrete  despre  cei  executaţi  sau  morţi  în  luptă,  dar  consemnează
participarea  ţăranilor  de  aici  la  aceste  evenimente.  Apoi  mulţi  membrii  ai
familiilor de iobagi din cele cinci sate vor pieri  în urma răzbunării nobililor,
speriaţi de amploarea şi duritatea revoltei populare sau vor pieri de foame în anii
imediat  următori  răscoalei,  datorită  distrugerilor  provocate  de  răscoală,  a
revoltelor slabe sau chiar în urma fugii unor ţărani ce participaseră la răscoală
din faţa urgiei şi răzbunării nobiliare.

Aşa se explică şi numărul mic al bărbaţilor cu vârste între 13-17 ani. Vor trece
ani buni, până când prin refacerea condiţiilor economice şi prin sporul natural,
se va mări numărul locuitorilor celor cinci sate, el crescând apoi în secolul al
XIX-lea şi mai ales în secolul al XX-lea.

S-a  afirmat,  în  cursul  prezentării  recensământului  de  la  1786,  că  satul
Cîrjiţi era un sat grăniceresc, ai cărui locuitori aveau un statut social special, cu
obligaţii  şi  drepturi  speciale.  Pentru a lămuri  acest  statut  special  al  Cîrjiţului
trebuie  să  prezentăm  pe  scurt  istoricul  apariţiei  şi  funcţionării  acestui  grup
social-militar în secolul al XVIII-lea.

După cum se cunoaşte, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Transilvania v-a intra
în componenţa şi stăpânirea Imperiului Habsburgic, în urma războaielor austro-
turce şi a păcii de la Karlowitz din 1699. Dar instaurarea stăpânirii habsburgice
în Transilvania nu s-a făcut  uşor, ci  prin forță şi  prin zdrobirea unor revolte
împotriva Curţii de la Viena. Apoi acest imperiu era angreat în toate războaiele
ce  devastau  Europa  secolului  al  XVIII-lea  şi  avea  nevoie  de  o  armată
permanentă, numeroasă şi bine pregătită. Paralel, au izbucnit şi o serie de revolte
în diferite  zone  ale  Transilvaniei,  provocate  mai  ales  de  înfiinţarea  unei  noi
biserici, cea Greco-catolică (unită) impusă de Curtea de la Viena în scopul unei
mai bune aşezări a dominaţiei sale. Una din măsurile luate de Curtea de la Viena
pentru  întărirea  dominaţiei  sale  a  fost  constituirea  regimentelor  de  graniţă,
înfiinţate  pe  baza  proiectului  prezentat  în  1761  la  cererea  Curţii  de  către
generalul Bucow. Motivele înfiinţării regimentelor de graniţă erau atât politice
(întărirea  pazei  graniţelor),  cât  şi  pentru stăvilirea  emigrării  poupulaţiei, fapt
care ducea la scăderea numărului producătorilor şi implicit a contribuabililor. Se



cerea, de asemenea, întreruperea contactului între populaţia românească de pe
cele două versante ale Carpaţilor, care întreţineau moraliceşte lupta românilor
ardeleni pentru libertate şi unitate ca şi pentru asigurarea graniţelor din punct de
vedere economic, al contrabandei, al regimului vamal, etc.

În  acelaşi  timp,  a  fost  o  încercare  de  accelerare  a  unirii  cu  biserica
catolică, deoarece în regimentele grănicereşti erau încadraţi, mai ales la început
acordându-li-se  unele  îmbunătăţiri  ale  situaţiei  lor  sociale  numai  țăranilor
români uniţi. Organizarea deplină a acestor  regimente grănicereşti se va face în
deceniile VII şi VIII ale secolului al XVIII-lea la stăruinţele lui Iosif al II-lea. S-
au înfinnţat, alături de altele şi două regimente grănicereşti româneşti cu sediile
la Năsăud şi la Orlat (lângă Sibiu). Din acest regiment I de grăniceri cu sediul la
Orlat făceau parte şi locuitorii satului Cârjiţi, alături de alte 81 de sate din Ţara
Oltului, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Haţeg. Decretul din 1776 al împărătesei
Maria  Tereza  tradus  atunci  şi  în  româneşte  stabilea  statutul  de organizare al
celor  două  regimente.  Localnicii  deveniţi  grăniceri  au  fost  scoşi  de  sub
jurisdicţia organelor de stat şi a stăpânilor de moşii şi trecuţi sub administraţia
militară.  Locuitorii  graniţei  militare  erau  scutiţi  de  sarcinile  iobăgeşti
asigurându-li-se în acelaşi timp loturile de pământ necesare. În timp de război
grănicerii erau obligaţi să participle alături de armată la operaţiunile militare, iar
în  fruntea  trupelor  stăteau  ofiţeri  proveniţi  din  rândurile  armatei  austriace
permanente.  Aceste  regimente  au funcţionat  până în anul 1851, când au fost
desfiinţate, prin încorporare la regimentele Cezaro-Crăieşti de linie, pentru a se
evita acţionarea lor în scopuri separatiste, cum se mai întâmplase deseori.

Deci de privilegiile acordate grănicerilor au profitat şi locuitorii  satului  Cârjiţi,
având un statut special. Un bun câştigat de satul Cârjiţi a fost înfiinţarea şcolilor
grănicereşti,  unde copii grănicerilor erau trimişi  să înveţe, mai întâi în limba
germană şi  apoi şi  în limba română,  deoarece viitorii  militari  trebuiau să  fie
instruiţi  şi  să cunoască şi  limba în care se dădeau comenzile  de către ofiţeri
(germana).

Timp de aproape un secol (1776-1851) locuitorii din Cârjiţi vor avea o situaţie
economică mai bună decât vecinii lor din celelalte sate, dar vor da şi jertfe de
sânge, în războaiele duse de Imperiul Habsburgic, pe alte meleaguri, departe de
satul  lor.  Urme ale existenţei  unităţilor  de grăniceri la  Cârjiţi  se  păstrează şi
astăzi,  prin  dăinuirea  unor  constucţii  de  cazărmi  prin  localul  şcolii  foste
grănicereşti. Date despre istoria şi realităţile din cele cinci sate componente ale
comunei Cîrjiţi ne sunt oferite şi de alte documente păstrate în arhivele timpului.



Aceste documente prezintă realitatea socială prezentă în aceste sate, ocupaţiile
locuitorilor, conflictele acestora cu nobilii sau cu autorităţile locale. Astfel, într-
un document din anul 1772 este prezentată lista nobililor din procesul Deva cu
specificaţia numărului iobagilor şi jelerilor, supuşi ai lor. Această listă cuprinde
şi situaţia din satele Cârjiţi, Almaşu-Sec şi Cozia. În satul Cârjiţi este menţionată
contesa Sofia Dand, care avea pe proprietatea ei cinci iobagi, o văduvă de iobagi
şi 4 jeleri. În satul Almaşu-Sec sunt menţionaţi trei nobili: contesa Sofia Dand,
care aici avea 4 iobagi şi 3 jeleri, Ladislau Veres care avea 2 iobagi şi Stoica
Istok care avea pe moşia lui o văduvă de iobagi. În schimb, în satul Cozia aveau
proprietăţi  cinci  nobili:  Ludovic  Kazolyoi  cu  un  iobag  şi  2  jeleri,  Adam
Kazolyoi cu 3 iobagi şi 3 jeleri, Ladislau Veres cu un iobag şi un jeler, contesa
Sofia Dand cu 2 jeleri şi Samuel Kis cu un jeler.

Un aspect ce se poate menţiona din prezentarea acestui document este acela că,
deşi la început aceste sate aparţineau domeniilor fiscale ale Hunedoarei sau ale
Devei, în acest secol aici au apărut şi proprietăţi nobiliare, fie prin cumpărări, fie
prin  donaţii  din  partea  autorităţii  centrale  regale.  De  fapt  însă  locuitorii  nu
schimbaseră decât  o  stăpânire  cu alta,  ei  rămânând în aceaşi  stare  socială  şi
având aproximativ aceleaşi grele obligaţii iobăgeşti. După cum am arătat, satul
Cârjiţi avea totuşi un statut aparte, fiind un sat grăniceresc, iar locuitorii săi în
mare  parte  erau  grăniceri  cu  anumite  privilegii  militare.  Deseori  se  iveau
conflicte  între  aceşti  grăniceri  şi  nobili  care  dobândiseră  unele  proprităţi  din
hotarul  satului.  Un astfel  de conflict  este menţionat  într-un document  din 16
aprilie 1774. (30). Atunci gubernicul Transilvaniei, cu sediul la Sibiu porunceşte
Tablei continuie a comitatului Hunedoara (conducerea comitatului) să ancheteze
şi să îndrume spre justiţie pe grănicerii Ion şi Gaşpar Gârbău din Cârjiţi pentru
rezolvarea diferendului lor cu contele Haler Ioan. Cei doi grăniceri au înaintat
împăratului o plângere, în legătură cu ocuparea unor pământuri grănicereşti din
Cârjiţi de către contele Haller.

Se poate afirma că locuitorii grăniceri din Cârjiţi erau conştienţi de drepturile şi
privilegiile lor ca militari şi ezitau să se adreseze împăratului de la Viena, pentru
care  îşi  dădeau  viaţa  la  nevoie,  atunci  când  erau  nedreptăţiţi  de  nobili  sau
autorităţi locale. Astfel de conflicte sunt semnalate de documentele timpului şi
în perioada următoare, până la desfiinţarea regimentelor grănicereşti.

Dintr-un alt document din anul 1774 aflăm şi care erau ocupaţiile locuitorilor
din  cele  cinci  sate  ale  comunei  Cârjiţi,  pe  lângă  cultivarea  unor  cereale  pe
porţiuni mici, din cauza reliefului şi pământului sărac din zonă. Aceste ocupaţii,



valabile pentru toate satele sunt ,, pomaria et labores mannuarii,, adică pământul
şi muncile manuale ( casnice ). 

La anul 1781, în satul Almaşu-Sec este menţionat un alt nobil ce avea proprietăţi
aici   -  numitul  Iosif  Buda.  O  informaţie  interesantă  este  cea  oferită  de  un
document  din  14  martie  1782,  referitoare  la  reclamaţia  lui  Simon  Laszlo,
administrator  al  moşiei  contesei  Sofia  Dand,  adresată  comitatului,  împotriva
grănicerilior  din  Cârjiţi,  care  au  tăiat  lemne  din  pădurea  contesei.  Deci  este
menționat  încă un conflict  între  grănicerii  liberi  din Cârjiţi  cu un nobil  care
încerca şi reușea să obţină proprietăţi, în hotarul satului cu privilegii militare,
pentru unii din locuitorii săi.

Un tablou aproape complet al vieţii zilnice, al stării sociale şi al stării economice
a două sate Cârjiţi şi Popeşti la sfârşitul secolului al-XVIII-lea ne este oferit de
un document deosebit de important, conscripţia urbarială ordonată de Curtea de
la Viena în 1785. (34)

Conscripţia  urbarială  de  la  1785  se  înscrie  pe  lista  preocupării  stăpânirii
hasburgice de a statornici o reglementare cât mai eficientă a raportului dintre
iobagi şi nobilii stăpâni de pământ, pentru ca Transilvania provincie ocupată să
poată  fi  exploatată  cât  mai  eficient  şi  în  special,  Curtea  de  la  Viena  să-şi
însuşească  o  cotă-parte  mai  mare  din  munca  ţărănimii  dependente.  Această
conscripţie urbarială, de fapt un fel de recesământ agricol, s-a făcut paralel cu
recesământul  populaţiei,  mai  înainte  amintit  şi  analizat.  Vom  vedea  în
continuare situaţia satelor Cârjiţi şi Popeşti, situaţie ce reiese din răspunsurile
date de locuitorii iobagi de aici, la întrebările puse de conscriptorii urbariului.

La primele trei întrebări referitoare la existenţa, până atunci, a unui urbariu care
să reglementeze releţiile dintre iobagi şi nobili sau a altor feluri de contracte
legale şi la dările plătite de iobagi până în 1785, locuitorii din cele două sate au
răspuns astfel:

1. Satul  Cârjiţi.  Iobagii  din  sat  au  răspuns  că  nu  ştiu  de  existenţa  unui
urbariu mai vechi, probabil la curtea nobililor exista unul, dar ei au slujit
la  curtea  Cetăţii  Deva  ,,  la  ce  ne-or  chemat,,  fără  nici  un  alt  fel  de
,,contractus,, 
(contract legal).

2. Satul Popeşti.  Iobagii din sat au răspuns că un urbariu mai vechi nu a
existat, slujbele la nobili le-au făcut fără nici un contract legal cu aceştia şi
,,datoria cea iobăgească au stat dintr-asta, că am slujit când ne-or chemat
şi dijmă încă am dat de 36 de ani,, . O primă concluzie ce se poate trage



este aceea că iobagii celor două sate erau la bunul plac al nobililor locali,
iar obligaţiile iobăgeşti nu erau reglementate de nici un act legal (urbariu,
contract).  Nobilul  îi  putea  folosi  la  orice  munci  dorea  şi  câte  zile  pe
săptămână avea nevoie.
La întrebarea referitoare la ce locuri de arătură şi ce fâneţe cu venituri
sunt în hotarele celor două sate, locuitorii iobagi au răspuns următoarele:

1.Satul Cârjiţi. Iobagii locali au arătat că ,,hotarul satului nost, hăl arător câtu-i
de puţin îi rău şi petros, da dacă l-am putea răzbi cu gunoi tăt s-a face grâu,, .

2.  Satul Popeşti. Iobagii de aici au răspuns că ,,hotarul ahăstuia numa, de are
două ţarini, pământul dacă l-am putea agonisi şi gunoi îi roditor, cu patru boi
buni putem ara dară când îi tare pământul şi cu şase de-abia arăm,, .

Concluzia  care  se  impune  este  că  pământul  arător  era  puţin  şi  destul  de
neproductiv.  Pentru  a  realiza  oarecare  venituri  din  recolte,  pământul  trebuie
îngrăşat cu gunoi natural, iar dacă era secetă era foarte greu de arat, satele fiind
situate pe aceste dealuri destul de sărace şi neproductive.

În ceea ce priveşte fânaţurile, din răspunsurile iobagilor din ambele sate, rezultă
că erau foarte puţine la capetele holdelor, şi nu prea pot să fie cosite de duoă ori
pe an, deoarece nu le pot ţine oprite de la păşunat, după prima coasă.

Fiind întrebaţi, dacă în apropierea satelor sunt târguri unde şi-ar putea valorifica
unele produse (vite, cereale etc), iobagii din cele două sate au răspuns astfel:

1.Satul Cârjiţi: Păşune pentru vite este pe seama lor, câmpul este puţin, dar pot
păşuna vitele în pădure, nu fac pentru aceasta nici clacă şi nu plătesc nici bani
altor sate.

2.Satul Popeşti: Păşune pentru vite avem suficientă, iar boii pot fi păşunaţi în
pădurile nobililor (domnilor) fără nici o plată.

În ceea ce priveşte apa pentru vite în ambele sate există din belşug, nu lipseşte
niciodată.

La întrebarea referitoare dacă au păduri pentru lemne de foc şi pentru construit
s-a primit următorul răspuns:

1.Satul Cârjiţi:Pădure pentru lemne de foc au iobagii, nu cumpără, ba ar putea
vinde uneori la oraş. Lemne de construcţii ar putea primi în hotarul satului, cu
acordul grănicerilor de aici, iar dacă nu primesc de la aceştia, pentru ,,un sălaş
mai mare,, primesc de la administratorul domeniului Cetăţii Deva.



2.Satul Popeşti: Pădurile din hotarul satului sunt ale nobilului Turi Lase, care ,,a
rupt,, o bucată pe seama satului, iar când le trebuie pentru ,,un sălaş,, lemn de
construcţie le dă nobilul din pădurile oprite.
O altă  întrebare  se  referă  la  existenţa  viilor  în  cele  două  sate.  Răspunsurile
primate arată că:

1.Satul Cârjiţi: Numai sătenii aveau câteva vii mici, dar nobili nu au.

2.Satul Popeşti:  Nu se consemnează nici un răspuns probabil neexistând vii.

Întrebarea referitoare la faptul că dacă plătesc arendă fiscului (statului ) primeşte
următoarele răspunsuri:

1.Satul Cârjiţi: Iobagii de aici dădeau din 10 animale unul (zeciuiala), iar altă
dijmă nu dau nobililor.

2.Satul Popeşti: Iobagii locali nu dădeau nimic fiscului, ci dau numai domnului
lor (nobilului) dijmă în produse, fără să specifice cât dau.

La  întrebarea,  dacă  în  cele  două  sate  sunt  livezi  cu  pomi  şi  grădini  de
zarzavaturi, iobagii răspund următoarele:

1.Satul Cârjiţi:  ,,Pomet de pruni şi de meri avem, din care când dă Dumnezeu
rod şi aldaş facem câte un ban,, .

2. Satul Popeşti: ,,Pomet avem destul de tăt felul când dă Dumnezeu rod şi aldaş,
avem şi noi haznă de a face câte un ban,, .

În ambele sate nu sunt pomenite grădini de zarzavat şi nici trestie de exploatat.
De aici se impune concluzia că aşezarea celor două sate pe dealurile din jurul
Devei este favorabilă pentru pomărit, care aducea unele venituri suplimentare
locuitorilir,  dar  nu  erau  condiţii  prea  bune  pentru  alte  culturi  (cereale,  vii,
grădini de zarzavat).

Fiind întrebaţi de conscriptori dacă pot munci pe bani la exploatarea sării sau
cărpuşie, răspund numai iobagii din Cârjiţi că ,, locuri ar fi la Hânedoara de-a
putea duce fier la Sibiu şi revenind să aducem sare de la orgne, la Muncel încă
ar fi piatră de-a căra, dară nu avem prindere de boi,, .

Iobagii  din  cele  duoă  sate,  la  întrebarea  dacă  au  posibilităţi  de  câştig
bănesc prin muncă la mine sau la ,,falnici,, apropiate, răspund următoarele:

1.Satul Cârjiţi – nu se consemnează un răspuns.



2.Satul Popeşti: Ar putea munci la Muncel unde sunt mine, ca şi la Hunedoara,
aflatela 3-4 ore de mers. Aici ar putea căra fier, cărbuni şi ,,şlie,, pe bani dar nu
au timpul necesar, deoarece trebuie să îndeplinească slujbe la nobili şi apoi mai
trebuie să muncească şi pe pământurile şi în gospodăriile lor. Ţăranii iobagi din
Cârjiţi  răspund  la  întrebarea  dacă  au  alte  surse  de  venit  şi  locuri  de  muncă
învecinate, că ar fi de lucru la vii şi alte lucrări la Deva, dar nu se por duce, din
cauza  nobililor.  Ca  răspuns  la  o  altă  întrebare,  iobagii  din  cele  două  sate
răspund, că au unde topi cânepa în hotarul satului, nu trebuie să meargă în altă
localitate.

Deci  locuitorii  de  aici  cultivau cânepa,  pe care  o prelucrau şi  o  foloseau  în
gospodăria proprie la confecţionatul hainelor pentru familile lor. Aceşti iobagi
răspund la întrebarea referitoare la existenţa morilor în sat, că aceştea nu sunt şi
ei folosesc morile din Peştiş (mai ales cei din Popeşti) sau din Peştiş, Buituri şi
Josani (cei din Cârjiţi). Ei afirmă că toate hotarele și fânaţele pe care le posedă
au fost  scrise ,,în foaie,,  adică sunt înregistrate fiscal  în actele de evidenţă a
proprietăţilor  la  autorităţiile  locale.  La  întrebarea  principală  referitoare  la  ce
slujbe sunt obligaţi să presteze nobilului, iobagii răspund astfel:

1.Satul Cârjiţi: ,, Noi câţi suntem vre-o 4 ori 5 iobagi fiind aproape de curte, nice
cu boi, nice cu palmele altă slujbă n-am făcut, fără cu săptămâna pe rând în rând
de dorobanţi am mers. Până am căzut acolo la curte ne-au dat de mâncare, de s-
ar socoti în tătă săptămâna n-ar mere mai mult de două zile, pentru aceea slujbă
nu avem ponosul,, . Aflăm aici o informaţie interesantă, iobagii din Cîrjiţi erau
folosiţi la paza cetăţii Deva, fiind scutiţi de alte slujbe. Ei erau folosiţi câte două
zile pe săptămână ca ,,dorobanţi,, primind şi hrană în acest timp.

2.Satul  Popeşti:  ,,  Noi  fiind satu tot  iobagi  la domnul  Turi  Lasc şi  slijim la
Peştiş, am făcut cu boii în tătă săptămâna când 3, când 4, când 5 zile cu pălmile,
iară aşa că ruptoare nu am avut, la tătă casa câte 3, câte 4 inşi, câte am fost de
ahaia treabă până a gătat cu secera ne-or ţinut acolo, a muierilor lucru hăl din
curte la ce a fost lipsă le-or luat din slujbă înafară, când au mers la slujbă şi au
venit acasă, fiindcă îi aproape ni s-o ştiut în slujbă, fără slujbă ne-or luat din tătă
casa câte unu într-o săptămână deplin la Peştiş la curte în rând de dărăbanţ. Noi,
satu  nost,  dăm  dijmă  din  10  una,  din  grâu,  din  vin,  din  oi  dară  oile  le
răscumpărăm toamna cu vin tătă oaia cu 5 fierii,, .

Comparând răspunsurile date de iobagii din cele două sate, observăm o diferenţă
mare între obligaţiile iobăgeşti faţă de stăpâni. În satul Cârjiţi, erau foarte puţini



iobagi ( 4-5 familii ) care erau supuşi domeniului fiscal al cetăţii Deva, şi erau
folosiţi ca ,,dărăbanţi,, câte două zile pe săptămână, primind şi hrană în acest
timp.  Nu  executau  alte  slujbe,  nici  la  cărăuşie  cu  boii,  nici  cu  palmele.  În
schimb, satul  Popeşti  era în totalitate un sat  iobăgesc,  toate familiile erau de
iobagi, iar obligaţiile acestora faţă de nobilul Turi Lasc erau mult mai grele, 3-4
zile pe săptămână cărăuşie cu carele cu boi sau 5 zile de muncă cu palmele, la
secerat  participă  toată  familia  iobagului  atât  timp  cât  are  nevoie  domnul,
nevestele iobagilor, fiicele mai mari erau folosite la diverse munci la conacul
nobilului, un membru al familiei era folosit câte o săptămână pentru treburile
conacului sau dărăbanţ.

Ei plăteau şi dijmle nobilului, din 10 animale unul, din vin, iar dijma din oi o
puteau răscumpăra cu 5 măsuri de vin. De fapt aceasta era diferenţa dintre un sat
grăniceresc  cum a  fost  Cârjiţul  şi  un  sat  iobăgesc  precum Popeştiul,  dar  şi
Almaşu-Sec, Chergheş şi chiar Cozia. Dealtfel la o altă întrebare referitoare la
alte dări plătite de către iobagii nobilului, avem numai răspunsul celor din Cârjiţi
care arătau că atunci când nu au mai fost folosiţi ca ,,dorobanţi,, ( mai ales după
răscoala din 1784) au dat dijmă din grâu, din cânepă, din curechi şi din porci
către domeniul fiscal al Devei,, . 

Conscriptorii urbariului au cerut informaţii şi despre existenţa în cele două sate a
unor ,,ocini,, (sesii) pustii şi din ce cauză au ajuns astfel, răspunsurile au fost
următoarele: 

1.Satul  Cârjiţi:  În sat  exista  o  „moşie”  pustie,  ce  a aparţinut  iobagului
Sandu Lasc, dar acesta murind fără urmaşi de sex masculin, sesia a rămas pustie,
la dispoziţia curţii Cetăţii Deva. Aceasta era legea din acel timp.

2.Satul Popeşti:  Aici existau două sesii  pustii  ce au aparţinut iobagilor
Rotea Gheorghe şi  Rotea Petru, care au fugit  în Banat.  O altă sesie pustie a
rămas după ce iobagul Rotea Petru „hălui bătrân” a fost mutat de către nobil în
satul   Tămăşteliul  (azi  dispărut,  aflat  între  Peştişul  Mare şi  Peştişul  Mic),  la
curtea de aici. Apoi,  după moartea, fără urmaşi,  feciori, a iobagului Noghiţă
Cozma şi sesia şi casa acestuia a rămas pustie. Toate aceste 4 sesiii au intrat în
stăpânirea nobilului, după legile şi obiceiurile timpului.

Concluzia  pe  care  o  putem  trage  este  că  unii  iobagi,  din  cauza  exploatării
nobiliare, fugeau în zone, precum Banatul, unde condiţiile de viaţă era mai bune.
Fuga era o formă de revoltă împotriva asupririi şi vieţii grele suportate de iobagi.



La ultima întrebare pusă de conscriptori referitoare la statutul iobagilor din cele
două sate,  adică sunt  iobagi  de urie,  adică iobagi  legali  (cu acte)  aceştia  au
răspuns următoarele:

1. Satul Popeşti: „De când ne-am pomenit şi părinţii noștri au fost iobagi
cu urie, şi noi iar iobăgeşte am slujit până acum”. Deci Popeşti-ul era un sat
iobăgesc supus unui nobil, stăpân de domeniul feudal.

2.  Satul  Cârjiţi:  „Noi  ne-am pomenit  şi  părinţii  noștri  slujind la  Curte
iobăgeşte şi suntem iobagi de urie”. Concluzia este că acest sat, făcea parte din
domeniul  fiscal  al  Cetăţii  Devei,  devenind  apoi  sat  grăniceresc  la  mijlocul
secolului al XVIII-lea, rămânând puţine familii de iobagi ai domeniului. De aici
şi  o evoluţie diferită  a celor  două sate în secolul  al  XIX-lea după cum vom
vedea.

Această conscripţie urbarială de la 1785 a fost prezentată mai amănunţit aici,
deoarece oferă o imagine relativ completă a realităţilor vieţii cotidiene din cele
două sate Cârjiţi şi Popeşti, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, realităţii ce sunt
specifice şi pentru celorlalte trei sate din actuala comună şi care vor continua, cu
mici modificări şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. S-au folosit şi multe
citate din urbariu, atât pentru a prezenta limbajul specific celor două localităţi în
acea perioadă cât şi pentru farmecul şi bogăţia acestui limbaj, care face parte din
istoria limbii române, folosite din moşi şi strămoşi de locuitorii din această zonă
românească a Hunedoarei.

Pentru  a  întregi  imaginea  realităţilor  din  satele  comunei  Cârjiţi  la  sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi  începutul secolului al XIX-lea vom mai folosi două
documente  ilustrative  ce  demonstrează  viaţa  şi  obligaţiile  multiple  ale
locuitorilor de aici faţă de autorităţile timpului.

Astfel  într-un document  din 1788 sunt specificate  obligaţiile satelor  Cozia şi
Almaşu-Sec pentru întreţinerea armatei austriece, încărtiruite în zonă.  Locuitorii
trebuie  să  asigure lemne pentru foc şi  alimente în valoare de 8 florini  şi  52
creiţari pentru Cozia şi 4 florini şi 5 creiţari pentru Almaşu-Sec. La valoarea
timpului, era o sumă foarte mare, mai ales pentru nişte iobagi săraci, ce trebuiau
să-şi achite şi dijmele şi taxele faţă de nobilul stăpân de domeniul feudal.

Într-un alt document din 7 ianuarie 1801 sunt conscrise sesiile iobăgeşti
din trei sate: Cârjiţul avea 4 sesii iobăgeşti, Almaşu-Sec 3,5 sesii, iar Cozia 3,5
sesii.



Cu toate furtunile istoriei şi cu toate greutăţile vieţii de zi cu zi, locuitorii celor
cinci sate în această comună, vor continua să-şi ducă viaţa plină de vicisitudini şi
în următoarele perioade istorice, până în ziua de azi.

CADRUL GIOGRAFIC  ȘI  RELIEF

Comuna Cârjiţi, formată astăzi prin unirea administrativă a cinci sate, Cârjiţi,
Chergheş, Almaşu-Sec, Popeşti şi Cozia este o comună ardeleană şi este situată
în partea centrală a  judeţul Hunedoara, la sud de Mureş, la marginea de sud a
Devei, reşedinţa acestui judeţ, la o distanţă de  10 km de Deva şi la o distanţă de
15 km de Municipiul Hunedoara.

VECINI: 

NORD: Municipiul Deva

NORD-VEST: Comuna Vețel

SUD: Peștișu Mic

VEST și SUD-VEST: Peștișu Mic și Municipiul Deva

Reşedinţa de comună satul Cârjiţi este  localitate de rang IV  iar satele Cozia,
Chergheş, Almaşu-Sec şi Popeşti localităţi de rang V,  treptele majore de relief
sun 100 % de deal

În această zonă se desfăşoară ultimele ramificaţii ale munţilor Poiana Ruscă, cu
multă vegetaţie, cunoscute sub denumirea dealurile Devei din care unul poartă
numele lui Decebal.

Vârful Piatra Coziei, cota 686, este cel mai înalt  din şirul de dealuri ce formează
extremitatea  de  nord  a  masivului  Poiana  Ruscă.  Piscul  stâncos  din  hotarul
satului Cozia  domină valea largă a Mureşului în vecinătatea fostei aşezări din
epoca romană Micia (Veţel).

SUPRAFAȚA

Suprafaţa totală a teritoriului comunei este de 46 km2 din care zona de locuit
respectiv intravilanul comunei este de 160 ha. Suprafaţa agricolă este de 1.886
ha.

Suprafaţa ocupată de apă reprezentând  pârâuri este de 13 ha, cea ocupată de
păduri 2,382 ha,  drumuri  71,10 km, curţi  şi  construcţii  43 ha. Din totalul de



1,886 ha teren  agricol  suprafaţa de 635 ha este teren arabil, suprafaţa de 679 ha
este păşune şi suprafaţa de  572 ha este ocupată cu  fâneţe.

UTILIZAREA TERENULUI

Terenurile  sunt  cultivate  cu  cereale,  legume şi  porumb.  Aceste  terenuri  sunt
lucrate în sistem individual de către fiecare gospodărie în parte. De menţionat că
numărul  proprietarilor  de  tractoare  şi  utilaje  agricole  este  de  67  pe  întreaga
comună.

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este agricultura în special zootehnia.
Fiind o zonă de deal creşterea animalelor constituie principala sursă de venituri a
populaţiei.  Numărul  de  efective  de  animale  este  de  4433  capete,  din  care :
bovine: 132, ovine :1340, porcine :76, capre :515, păsări :2355  şi cabaline :15.
Numărul păsărilor deţinute de agricultori în gospodării individuale este de 2400
capete

Suprafaţa ocupată de apă reprezentând  pârâuri este de 13 ha, cea ocupată de
păduri 2,382 ha,  drumuri  71,10 km, curţi  şi  construcţii  43 ha. Din totalul de
1,886 ha teren  agricol  suprafaţa de 635 ha este teren arabil, suprafaţa de 679 ha
este păşune şi suprafaţa de  572 ha este ocupată cu  fâneţe.

Resursele naturale ale comunei se rezumă la existenţa a două cariere de piatră şi
posibilitatea de valorificare a materialului lemnos.

Hidrografia este  reprezentată  de cele cinci pârâuri  care brăzdează cele cinci
localităţi ale comunei.

Vegetaţia forestieră  formată din păduri de stejar, cer brad, carpen , molid  şi
mesteacăn acoperă dealurile comunei. 

Fauna este  bogată  în  specii  de  animale  şi  păsări  sălbatice :  căprior,  porci
mistreţi, vulpi, iepuri, fazani, prepeliţe etc.

POPULAȚIA

Populaţia comunei este în prezent de 658 locuitori, din care 352  bărbaţi şi 306
femei de componenţă etnică români şi religia majoritara ortodoxă. Din totalul
populaţiei  pentru  grupa  de  vârstă  cuprinsă  între  0-15  ani  -  90  locuitori,  cea
cuprinsă între 16-60 ani - 353 locuitori iar cea peste 60 de ani – 255  locuitori.
Numărul gospodăriilor populaţiei existente în comună de 558.  În mare parte



sunt pensionari :25%,  şomeri : 10%, agricultori care nu au nici o sursă de venit
decât din agricultură 35%, 20% sunt copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 1- 18
ani şi 10% sunt salariaţi la unităţile economice din oraşele Deva şi Hunedoara.

Total gospodării :292

 Pe teritoriul comunei se află un număr de 272 de construcţii aparţinând altor
persoane care îşi au domiciliul pe raza oraşelor învecinate.

CLIMA

Clima din aceste locuri este în general de tip continental temperată. Diferenţele
de temperatură sunt date de variatele forme de relief şi de gradul de expunere la
soare. Cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat vara în acestă zonă (la Deva)
între 15 iulie – 15 august 1952 (+39,7°C), iar cea mai scăzută între 15 – 31
ianuarie  1947  (-28,6°C  ).  Dar  aceste  temperaturi  extreme  sunt  rare,  şi  nu
caracterizează clima locului. Media temperaturii anuale a atmosferei se ridică la
8 -9°C. În anotimpul cald media temperaturii este de 20°C, iar iarna de 2,2°C.
Regiunea de dealuri mai înalte are în general o temperatură mai rece şi verile
sunt mai răcoroase.

Cantitatea de precipitaţii anuală la Deva şi în localităţile din împrejurimi este de
683 mm. Vântul predominant suflă de V-NV iarna şi  de la E-SE vara dar în
general intensitatea vânturilor este slabă. (1)

ALTE DATE DESPRE COMUNA CÂRJIȚI

Evenimente locale:

Zilele comunei - 15 august

Facilități oferite investitorilor:

Achiziţionarea legală a unor terenuri situate într-un cadru natural deosebit
Existenţa unei reţele de drumuri modernizate care fac legături facile cu 
Municipiul Deva - reşedinţa judeţului Hunedoara

Infrastructura de  transport  este  formată din   22  km drumuri  judeţene  şi
comunale, 61 km străzi şi drumuri vicinale.

Nu există sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare  în comună  şi
doar în sistem individual  existând 235 gospodării în toate cele cinci sate care s-



au  racordat  la  puţurile  de  apă  din  gospodărie  şi  au  construit  fose  septice
ecologice vidanjabile. Reţeaua de alimentare cu energie electrică este în lungime
de 6,840 km  inclusiv iluminatul stradal, fiecare gospodărie fiind racordată la
acest sistem de  distribuţie.

Incălzirea  gospodăriilor  se  face  cu  material  lemnos  de  către  aproape  toate
gospodăriile, existând şi şapte  gospodării  care deţin butelii de gaz metan.

Există telefonie fixă deservită de ROMTELECOM şi mobilă.

Numărul agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei este
de 4 agenţi îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului și 1 agent care se
ocupă cu fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor
metalice

Pe raza comunei  pe lângă primărie  şi  postul  local  de poliţie,funcționează  un
cabinet  medical individual,  o bibliotecă comunală cu biblionet cu acces gratuit
la internet, 1 oficiu poştal, 5 biserici ortodoxe şi 4 reprezentând alte culte.

Nu avem instituţii bancare, unităţi de jandarmi şi de pompiei  pe raza comunei. 

Principalele obiceiuri tradiţionale sunt obiceiurile de iarnă, nedeile şi obiceiul
numit « Popelnicul » care are loc la începutul primăverii.   

Din punct de vedere al turismului putem menţiona că zona noastră beneficiază 
de un relief variat şi extrem de atrăgător. În această zonă, pe ruta DJ 708 E  
Deva-Hunedoara- Deva Str.Vulcan- Almaşu-Sec până la intersecţia cu Popeşti şi
probele speciale pentru Raliul Hunedoara, se desfășoară concursuri 
automobilistice și ciclism.

Proiecte de investiții:

Proiecte 2016-2020

Reabilitarea drumului comunal DC 125 Cârjiți -Cherghes
Modernizare străzi în toate satele comunei
Reabilitarea și modernizarea căminului cultural Almașu Sec

Proiecte de viitor
Modernizare DC 125A Almașu Sec Limita din DJ 708E Archia, comuna Cârjiți
Alimentarea cu apă a satelor comunei Cârjiți
Regularizarea cursurilor apelor din comună
Construirea de  capele în comună.



SITUATIA  SOCIO-ECONOMICA. STRATEGIA   LOCALĂ  DE
DEZVOLTARE  A COMUNEI CÂRJIŢI

Autorităţile  admnistraţiei  publice  locale  de  la  nivel  de  comună  au  reuşit  să
instituie o serie de măsuri  care să ducă la dezvoltarea economică şi socială a
comunei. Printre acestea de amintit sunt  creşterea transparenţei şi aplicarea unor
politici  raţionale  de  dezvoltare  şi  modernizare  a  localităţilor  comunei;
distribuirea   serviciilor  publice  avându-se  în  vedere  în  primul  rând  folosul
exclusiv al cetăţeanului;  aşezarea pe baze noi, echitabile a impozitelor şi taxelor
locale care sunt principalele surse de venit la bugetul local; primirea de către
autoritatea  publică  locală  de  la  bugetul  de  stat  a  resurselor  corespunzătoare
pentru  finanţarea  unor  servicii  destinate  comunităţilor  locale;  revizuirea  şi
simplificarea sistemului de impozite şi taxe locale şi a modului de colectare a
acestora,  în  sensul  stimulării  muncii,  economisirii  şi  investiţiilor,  combaterea
evazionismului  fiscal.  Astfel  stabilirea,  constatarea,  controlul,  încasarea  şi
urmărirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere şi a amenzilor,
soluţionarea  obiecţiunilor,  contestaţiilor  şi  plângerilor  formulate  la  actele  de
control sau de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare se efectuează
de  către  compartimentul  de  specialitate  al  consiliului  local  potrivit  legii.  În
cadrul acestor servicii îşi desfăşoară activitatea persoane competente şi serioase
care îşi îndeplinesc cu profesionalism  sarcinile de serviciu. Singura problemă ar
fi  stimularea  salarială,  deoarece salariile  personalului  din acest  compartiment
sunt destul de mici în comparaţie cu munca efectuată, diferenţierea impozitelor
plătite de populaţie pentru clădiri şi terenurile aferente acestora, prin reducerea
impozitelor  pentru  posesorii  unei  singure  locuinţe  şi  aplicarea  unor  cote
progresive  pentru  posesorii  mai  multor  locuinţe;  îmbunăţirea  organizării  şi
stimulării  aparatului fiscal  la nivel local în scopul reducerii  evaziunii fiscale;
întărirea  disciplinei  financiare  atât  pentru  stimularea  achitării  la  timp  şi  în
cuantumul legal a obligaţiilor solicitudinii administraţiei.

În ceea ce priveşte  evoluţia populaţiei  şi  a  forţei  de muncă,   ocuparea
populaţiei şi evoluţia şomajului, primăria  are în vedere elaborarea unui program
de  relansare  economică  a  comunei,  prin  care  să  instituie  o  serie  de  măsuri
privitoare la îmbunătăţirea mediului pentru crearea unor mici afaceri de către cei
disponibilizaţi  prin buna informare a celor interesaţi  şi  asigurarea unui cadru
economico-financiar  şi  legal  corespunzător.  În  acest  sens  se  vor  desfăşura
următoarele activităţi:

-acordarea de asistenţă pentru cei care doresc să obţină credite pentru înfiinţarea
unor  mici  ferme  agricole  precum  şi  pentru  deschiderea  unor  ateliere



meşteşugăreşti  în vederea elaborării planului de afaceri. Aceasta se realizează
prin  colaborarea  cu  firme  de  specialitate  din  judeţ,  cu  Prefectura  Judeţului
Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara şi Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Hunedoara ;
-concesionarea unor terenuri  din proprietatea privată a comunei unor 
întreprinzători  care  doresc  să  înfiinţeze  întreprinderi  mici  şi  mijlocii  care  să
absoarbă forţa de muncă, disponibilizată de la unităţile din oraşele învecinate;
 -acordarea unor facilităţi fiscale pentru societăţile comerciale existente şi pentru
cele care se vor înfiinţa.
Principalele  obiective  şi  acţiuni  care  vizează  dezvoltarea  agriculturii  şi
silviculturii pe plan local prevăzute în program sunt:
    -  realizarea programului  de dezvoltare rurală;
    - asigurarea unui mediu favorabil pentru implementarea unor  proiecte  şi a
altor programe de finanţare externă;
   -  stimularea  organizării  unor  asociaţii  ale  cultivatorilor  agricoli  şi  a
crescătorilor de animale locali;
   -  terminarea lucrărilor de retrocedare a pădurilor foştilor proprietari conform 
dispoziţiilor  legale,  concomitent  cu  înfiinţarea  structurilor  proprii  pentru
aplicarea regimului silvic şi gospodărirea acestor păduri;

- păstrarea  integrităţii  suprafeţei  pădurilor  pentru   protecţia  mediului
ambiental şi pentru dezvoltarea economică a localităţii;

- conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a vegetaţiei  forestiere
locale;

- extinderea suprafeţelor pădurilor şi a altor forme de vegetaţie;
- sprijinirea privatizării unor obiective şi activităţi de sivicultură şi pescuit

pe  teritoriul comunei;
Principalele  obiective  şi  acţiuni   privind  lucrările  publice  şi  dezvoltarea
construcţiei de locuinţe la nivel  local prevăzute în program sunt:

-reactualizarea permanentă a Planului de Urbanism General al comunei;
-încurajarea  construcţiilor  şi  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  locuire  la  nivelul
comunei prin sprijinirea tinerilor şi a celor care doresc să construiască sau să-şi
refacă  locuinţele  pentru  obţinerea  de  credite  în  condiţii  avantajoase  pentru
realizarea acestor lucrări;
-popularizarea reglementărilor tehnice de proiectare, execuţie şi utilizare în 
construcţii pentru o cât mai bună cunoaştere a acestora de către cei interesaţi;
-eficientizarea  compartimentului de urbanism din cadrul primăriei;
-îmbunătăţirea  vieţii  în  satele  comunei  prin  promovarea  unor  proiecte  şi
programe locale pentru extinderea infrastructurii de drumuri comunale şi reţele
edilitare.
-se vor moderniza instituţiile social – culturale de pe raza comunei;
-facilitarea procesului investiţional privat;



Principalele măsuri în domeniul comunicaţiilor la nivel  local prevăzute în
program sunt:

-informatizarea administraţiei publice locale, unităţilor sanitare, poliţiei şi 
unităţilor de cultură locale, optimizarea comunicaţiilor de date;
-creşterea gradului de acces al publicului la informaţii de interes public;
-promovarea tehnologiei informaţiei în învăţământ.
Principalele măsuri privind gospodărirea raţională a apelor la nivel local
prevăzute în program sunt:

-gospodărirea raţională a surselor de apă de pe raza comunei;
-realizarea lucrărilor de alimentare cu apă .
 -realizarea unor lucrări de decolmatare şi îndiguire a pârâurilor de  pe raza   
  comunei, construirea de podeţe şi întreţinerea celor existente;
-apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice  periculoase prin 
lucrări de regularizare a cursurilor de apă de pe raza comunei;

Principalele obiective şi priorităţi privind protecţia mediului înconjurător
la nivel local sunt:

-protecţia  şi conservarea naturii şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia 
pe baze ştiinţifice, acordându-se atenţie sporită speciilor de floră şi faună pe cale
de dispariţie, precum şi celor cu valoare economică ridicată;
-apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor şi sporirea capacităţii 
de  prevenire,  control  şi  intervenţie  prin  realizarea  unui  sistem informaţional
performant;
-folosirea raţională a potenţialului agricol local, dezvoltarea rurală durabilă;
-aplicarea legislaţiilor de mediu cu fermitate;
-iniţierea măsurilor de refacere a capitalului natural în  zonele deteriorate ale 
comunei;
-amenajarea în fiecare sat  a unor rampe de gunoaie moderne şi ecologice;

Priorităţile şi obiectivele dezvoltării infrastructurii economice a localităţii
avute în vedere de autorităţile locale sunt:

-demararea unor investiţii  pentru realizarea alimentării cu apă a comunei; 
-continuarea lucrărilor de modernizare a  străzilor de pe raza comunei. Aceste
lucrări continuă anevoios deoarece fondurile primite anual sunt reduse  şi  nu
acoperă integral valoarea lucrărilor;
- realizarea de lucrări de reparaţii capitale la căminele culturale şi la bisericile de
pe raza comunei Cîrjiţi.

Obiectivele prioritare urmărite în domeniul comerţului pe plan local
sunt:



-asigurarea unui cadru legal adecvat;
-dezvoltarea unei capacităţi informaţionale moderne care să conducă la 
creşterea cunoaşterii ofertei comerciale;
Măsuri privind combaterea sărăciei şi şomajului pe plan  local:

-sprijinirea  tinerilor  de  pe  raza  comunei  să  acceadă  la   programele  de
reconversie profesională derulate în oraşele învecinate;
-perfectarea evidenţei privind numărul şomerilor şi a elevilor în ultimul an  de
şcolarizare pentru o implicare rapidă şi eficientă a primăriei în găsirea de locuri
de muncă pentru aceştea;
-măsuri de asistenţă socială ca:

- ajutoare de urgenţă   acordate  din bugetul  local  pe  baza  unor
anchete sociale riguros  întocmite pentru familiile aflate într-o
stare avansată de sărăcie;

                        -asigurarea plăţilor din bugetul local a unor ajutoare sociale
pentru familiile cu venituri reduse în baza Legii nr 416/2001   privind venitul
minim garantat;

- măsuri de aplicare cu rigurozitate a programelor guvernului în
domeniul asistenţei  sociale.

Măsurile  privind îmbunătăţirea stării  de sănătate  a populaţiei,  protecţia
copilului pe plan local sunt:

- sprijinirea  cabinetului  medical   individual  care  îşi  desfăşoară
activitatea în comună;

- realizarea unor lucrări de investiţii pentru realizarea  unui mediu
adecvat  pentru desfăşurarea activităţii sanitare în cadrul acestui
punct sanitar;

- eficientizarea activităţii autorităţii tutelare din cadrul primăriei;
- popularizarea  eficientă  a  programelor  naţionale  de  educaţie

publică  cu  privire  la  responsabilitatea  familiei  în  creşterea  şi
educarea copiilor;

- asigurarea  surselor  de  finanţare  a  instituţiilor  în  care  se  află
instituţionalizaţi copii de pe raza comunei;

- diversificarea  modalităţilor  de  sprijin  a  familiilor  aflate  în
situaţii grele pentru  a se evita abandonul şi instituţionalizarea
copilului. 

Principalele acţiuni şi obiective pentru dezvoltarea şi modernizarea  culturii
şi a cultelor  la nivel local sunt:
  -dotarea bibliotecii comunale;
-  lucrări de modernizare la clădirile de interes cultural de pe raza comunei;
-  dotarea căminelor culturale cu aparatură specifică pentru  realizarea unor 
   acţiuni culturale;



-asigurarea accesului liber la informaţie a tuturor cetăţenilor;
-păstrarea şi protejarea patrimoniului cultural local şi a obiceiurilor tradiţionale 
locale;
-popularizarea obiceiurilor, tradiţiilor şi a principalelor monumente istorice, 
naturale aflate pe teritoriul comunei;
-sprijinirea bisericilor cu fonduri de la bugetul local  pentru executarea unor 
lucrări  de reparaţii capitale la clădirile de pe raza comunei;
-promovarea unui dialog permanent cu reprezentanţii vieţii religioase locale;
-susţinerea împreună cu toate cultele religioase de pe  raza comunei a unor 
acţiuni cu caracter  social - filantropic;
-protejarea pluralismului religios a tuturor minorităţilor religioase de pe raza 
comunei;

În  cea  ce  priveşte  administraţia  publică  locală  se  au  în  vedere
următoarele obiective:

- schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean;
-   reducerea birocraţiei;
-   coerenţa actului administrativ, perfecţionarea managementului în
administraţie;
- consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile

la procesul decizional;
- asigurarea   transparenţei  actelor  administrative  emise   de

autoritatea locală şi comunicarea operativă cu cetăţenii;
- respectarea  legii  privind  statutul  funcţionarului  public  şi

aplicarea principiului angajării funcţionarilor publici pe criterii
de competenţă profesională;

          Punerea în aplicare a programului de dezvoltare a comunei de către
autorităţile administraţiei publice locale pe perioada 2016-2020 va crea condiţii
pentru dezvoltarea stării economice şi social - culturale a comunei. Aceasta se
va  materializa  concret  în  alocarea   şi  atragerea  de  resurse  financiare  pentru
executarea următoarelor lucrări astfel :  

 

ANUL 2016

INFRASTRUCTURĂ

Denumirea lucrării

1. “ Reabilitare şi modernizare străzi în localităţile  Cârjiţi, 
Almaşu-Sec, Cozia, Chergheş şi Popeşti, comuna Cârjiţi, 



judeţul Hunedoara

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Denumirea lucrării

1. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea finalizării  unor 
lucrări de reparaţii curente la Biserica Ortodoxă Popesti

2. Alocarea de fonduri pentru construirea Biserici Ortodoxe 
Cherghes

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1.  Perfecţionarea  funcţionarilor  publici  şi  a  personalului
contractual din primărie

2. Reactualizarea Planului urbanistic general

ANUL 2017



INFRASTRUCTURĂ

Denumirea lucrării

1 .Modernizare străzi sat Cârjiţi:- de la DJ708 E la numărul
de casă 38, 1km 

- de la DC 125  la numărul de casă 84, 100 m

- de la strada principală  la numărul de casă 98, 100 m

- de la strada principală  la numărul de casă 17,    75m

- de la DC 125 la numărul de casă 72, 100 m 

- de la DC 125 la numărul de casă 100, 150 m

2. Modernizare străzi sat Almaşu-Sec : 

- de la DJ708  E la numărul de casă 69, 1km 

- de la DJ 708 E la numărul de casă 1, 100 m

- de la strada principală  la numărul de casă 89, 250 m

- de la strada principală  la numărul de casă 30, 400 m

3. Reabilitarea podului peste pârâul ursului din satul Almaşu
-Sec

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Denumirea lucrării

1.  Continuarea  perfecţionarii  funcţionarilor  publici  şi  a
personalului contractual din primărie

2. Intocmirea hărţii de risc pentru comună

3.  Achiziţionarea  unor  calculatoare  şi  a  unui  copiator  A3
pentru sistemul informaţional al primăriei 



ANUL 2018

INFRASTRUCTURĂ

Denumirea lucrării

1. Modernizare străzi sat Chergheş: 

- de la DC 125  la numărul de casă 51, 500 m

- de la strada principală  la numărul de casă 16, 500 m

- de la strada principală  la numărul de casă 50, 200 m

- de la strada principală  la numărul de casă 81, 80 m 

- de la strada principală  la numărul de casă 28, 180 m

- de la strada principală  la numărul de casă 68, 150 m

2. Modernizare străzi sat  : Cozia 

- de la DC 127  la DC 127 , 1.050 km 

- de la strada principală  la numărul de casă 36, 250 m

- de la strada principală  la numărul de casă 86, 150 m

- de la strada principală  la numărul de casă 104, 250 m

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Denumirea lucrării

1. Realizarea împrejmuirii la toate căminele culturale de pe 
raza comunei 



2. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea realizării  unor 
lucrări de reparaţii curente la Biserica Ortodoxă Almaşu -Sec

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Denumirea lucrării

1.  Continuarea  perfecţionarii  funcţionarilor  publici  şi  a
personalului contractual din primărie

2.  Reactualizarea Planului urbanistic general 

ANUL 2019

INFRASTRUCTURĂ

Denumirea lucrării Valoarea
estimată

EURO

1. Modernizare străzi sat Popeşti: 

- de la DJ 708E  la numărul de casă 36, 1 km

- de la strada principală  la numărul de casă 70, 50 m

- de la strada principală  la numărul de casă 60, 300 m

150000

7500

45000



- de la strada principală  la numărul de casă 16, 250 m 37500

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Denumirea lucrării

1. Alocarea de fonduri pentru sprijinirea realizării  unor 
lucrări de reparaţii curente la Biserica Ortodoxă Cozia

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Denumirea lucrării

1.Continuarea  perfecţionarii  funcţionarilor  publici  şi  a
personalului contractual din primărie

2. Realizarea unor reparaţii curente la sediul primăriei 

ANUL 2020

INFRASTRUCTURĂ

Denumirea lucrării

1. Demararea  lucrărilor la obiectivul  Modernizare DC 125A
Almaşu Sec –Archia, comuna Cârjiţi, judeţul Hunedoara, 2,6
km 

2. Reabilitarea iluminatului public în  toate satele comunei  



CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

Denumirea lucrării

Reabilitarea și modernizarea căminului cultural Almașu Sec

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Denumirea lucrării

1. Dotarea  sediului primăriei cu mobilier şi aparatură  tehnică
şi obiecte de birotică 

2. Realizarea unor reparaţii curente la sediul primăriei 

2021  si anii următori

INFRASTRUCTURĂ

2.  Reabilitarea  staţiilor  de  autobuz  din  satele  Chergheş  și
Cârjiţi  şi achiziţionarea de staţii de autobuz în satele Cozia şi
Almaşu-Sec

3. Decolmatarea şi regularizarea tuturor cursurilor de apă din
comună

4. Alimentarea cu apă a satelor comunei Cârjiți

5. Regularizarea cursurilor apelor din comună

6. Construirea de  capele în comună.



                                        


