
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PREZENTARE GENERALĂ

Prof. PAUL PETCU
Liceul de Chimie, Ocna Mureş

Oraşul Ocna Mureş este situat pe cursul
mijlociu al râului Mureş, la contactul dintre
Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei,
la atitudinea de 265 m, cotă pe Mureş.

Ca aşezare umană  este destul de veche,
dar a intrat recent în reţeaua şi sistemul urban
al României, după anul 1950, când a avut loc
reorganizarea teritorială a ţării pe regiuni şi a
primit statutul de oraş.

Dezvoltarea ca centru industrial a fost
strâns legată de existenţa zăcământului de
sare din perimetrul său, de exploatarea şi
prelucrarea acesteia.

Prin poziţia şi locul său în teritoriu se
găseşte la o oarecare distanţă faţă de căile de
comunicaţie importante, respectiv la 5 km. de
drumul european E81 şi la 3 km. de
magistrala feroviară Bucureşri-Cluj-Oradea,
fapt ce îngreunează ieşirea sau intrarea
călătorilor şi mărfurilor în oraş, mai ales că
autobuzele, ca mijloc de deplasare ieftină şi
care făceau legăturile obişnuite, au fost
scoase din circulaţie.

Cu mulţi ani în urmă între gara Războieni
şi cea din Ocna Mureş circulau zilnic mai
multe trenuri personale, dar şi acestea au fost
suspendate, tronsonul de cale ferată fiind
utilizat numai pentru transportul mărfurilor.

Oraşul este flancat în partea de sud-vest şi
nord-est de dealuri componente ale Podişului
Târnavelor cu subunităţile lor. Dealurile
Târnăvenilor şi Lopadiei, având o perspectivă
mai largă spre Nord. Pe plan local, dealurile
sunt numite Panta Mică şi Panta Mare,
ultimul având altitudinea de 525 m., în vârful
Dealul Zăpezii.

În mare parte, pădurile ce acoperea aceste
dealuri au fost defrişate, locul lor fiind luat de
păşuni şi culturi agricole, diferenţiate după
gradul de înclinare a pantelor, vestite fiind
viile de la Uioara de Jos – Ciunga. 

De calitatea şi aroma vinurilor de Ciunga
s-a bucurat şi poetul-filozof Lucian Blaga
care, la invitaţia prietenului său scriitorul
Bazil Gruia, a vizitat de mai multe ori aceste
locuri.

Pentru a atenua poluarea aerului cât şi
pentru a avea o zonă verde protectoare  în
jurul oraşului, aer curat şi loc de promenadă,
Dealul Banţa Mică a fost reîmpădurit cu
specii de foioase şi conifere, au fost trasate
alei cu bănci pentru odihnă, din care au mai
rămas doar pădurea şi aleile.

În partea de nord-est, în spatele
Combinatului Chimic, era o altă zonă verde
numită „Lighet” cu terenuri de sport, unde se
organizau serbări câmpeneşti, dar şi acesta
este aproape distrusă.

Pentru recuperarea şi însănătoşirea
oamenilor cu afecţiuni reumatismale, foştii
patroni ai intreprinderii „Salina” au construit
o clădire numită „Băile Sărate” şi un ştrand,
înconjurate de un parc bine amenajat floristic
şi pietonal, cu un chioşc unde cânta fanfara
minerilor, astăzi aflat într-o avansată stare de
degradare.

Având aceste oportunităţi, prin anii ’90 se
avansase propunerea ca Ocna Mureş să fie
declarat „oraş turistic”, dar s-a rămas numai
cu propunerea, întrucât situaţia existentă, în
loc să atragă turiştii, îi îndepărtează.

Oraşul Ocna Mureş îşi întinde influenţa în
jur asupra unor localităţi unele componente,
iar altele aparţinătoare, respectiv Uioara de
Sus, Uioara de Jos (Ciunga), Cistei,
Micoşlaca, şi Războieni.

La Uioara de Sus se păstrează, în stare
relativ bună, castelul fostului grof Teleky,
până nu demult folosit ca centru de vinificaţie
şi un atelier de sticlărie – globuri pentru
pomul de Crăciun – dar şi-au încetat
activitatea
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La Cristei era un alt castel, dar ca
întotdeauna,  în loc să păstrăm şi să
conservăm ce avem, castelul a fost demolat.

În partea de Nord a localităţii Războieni
în locul numit „Cetate” s-au descoperit
numeroase vestigii arheologice: inscripţii pe
cărămizi de ceramică, vase, unelte, podoabe,
care atestă existenţa unei aşezări datând din
perioada stăpânirii romane.

În oraş, în curtea şcolii creşte „Stejarul
Unirii” plantat în anul 1921, iar în apropierea

satului Cistei se află un lac natural numit
„Tăul fără fund”, ambele fiind declarate
monumente ale naturii.

Cine doreşte un masaj natural, în
apropierea localităţii Noşlac, râul Mureş este
traversat de o „bară” de gresie ce „vine” de la
Lopadea Veche, ajungând până la râul Arieş
şi mai departe. Apele Mureşului formează o
cataractă şi folosind forţa ei, după o baie ne
simţim refăcuţi.


