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PLANIFICARE PEISAGISTICĂ ÎN SCOPUL CONSERVĂRII 

PATRIMONIULUI  CULTURAL.  

STUDIU DE CAZ: VALEA ȚIBLEȘULUI 
 

ILEANA-CRISTINA VASILIȚĂ-CRĂCIUN 
 
Zusammenfassung: - Landschaftsplanung für die Erhaltung des kulturellen Erbes. Die Fallstudie: das 

Țibleșului Tal. Das Țibleșului Tal ist eine Mikroregion, die, im Gegensatz zu den angrenzenden Gebieten, 

eine einzigartige Kultur enthält, die sich in der lokalen Architektur und Lebensweise der Dorfbewohner 

spiegelte. Aber seit 1990, haben die unkontrollierten Veränderungen wie anderswo, der Verlust der 

Elemente des kulturellen Erbes verursacht, die unser Erbe zu bedrohen begann. Deshalb durch die aktuelle 

Systemlandschaft sind Planungslösungen für die Erhaltung dieser Elemente vorgeschlagen noch vorstellen, 

die sowohl die einzigartige ländliche Kulturlandschaft des Tibleșului Tal als auch die regionale Identität 

spiegelten. 

 

Schlüsselworte:Landschaftsplanung, kulturelles Erbe, das Țibleșului Tal, Erhaltung, Kulturlandschaft. 

 

 

1. Introducere  
Așa cum s-a menționat peisajele pot fi 

naturale „referindu-se la acea porțiune din 

teritoriu, neinfluențată de om, a cărei 

configurație biotică și abiotică și a cărei 

fizionomii, sunt determinate doar de natură, sau 

culturale adică modificate de om în urma 

intervenției sale; modificări care afectează cea 

mai mare parte a peisajului care ne înconjoară” 

(Catrin Schmidt, 2006, p. 4), în timp ce 

termenul de patrimoniu (lat. patrimonium), 

conform DEX (1998) se referă la „moștenirea 

culturală”. 

Prin urmare peisajul cuprinde zone naturale 

sau/și construite care au valoare particulară în 

materie de patrimoniu și de arhitectură sau fiind 

martori ai modurilor de viață, de locuire, de 

activități sau ai tradițiilor industriale, artizanale, 

agricole sau forestiere (Ileana Stupariu, 2013-

2014, p. 10). Astfel, Convenția Europeană 

(2000), privește peisajul nu doar ca o moștenire 

naturală, dar și ca expresie a moștenirii culturale 

și ca piatră de temelie a identității (Catrin 

Schmidt, 2007, p. 27). 

În aceste condiții se poate afirma că peisajul 

este o moștenire care asigură o punte între trecut 

și prezent. Este inutil să păstrezi această 

moștenire dacă nu i se poate garanta un viitor 

pentru a putea fi înmânată generațiilor viitoare. 

Moștenirea are un bogat potențial care poate 

deveni o valoroasă resursă, contribuind totodată 

la dezvoltarea independentă a zonelor rurale ca 

zone pentru locuire și pentru o desfășurare a 

activităților economice, și la stabilirea liniilor de 

urmat în privința managementului moștenirii 

legate de planificarea peisagistică (M. Dejeant-

Ponce, 2007, p. 12); planificarea peisagistică 

fiind conform Glosar CEMAT (2006), o 

activitate care implică atât specialiști publici cât 

și privați, și are drept scop crearea, conservarea, 

îmbunătățirea și restaurarea peisajelor la diferite 

scări (niveluri).  

Lucrarea de față urmărește conservarea 

patrimoniului cultural al așezărilor rurale de pe 

Valea Țibleșului, prin intermediul sistemului 

actual de planificare peisagistică, în cadrul unui 

areal care deține o moștenire culturală bogată 

acumulată în decursul timpului şi derivată din 

activitătile umane specifice desfăşurate într-un 

cadru natural propice. Schimbările bruște și 

necontrolate de după 1990, au generat însă 

pierderea unor elemente de patrimoniu prin care 

moștenirea noastră a început să fie tot mai 

amenințată.  

Așadar, conservarea valorilor peisajului 

cultural prin procesul de planificare peisagistică 

1 
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este soluția oportună de a împiedica dispariția 

„comorilor culturale” întrucât este considerat un 

instrument care „are capacitatea de a auzi, a 

vedea, a simţi şi a citi multiplele dinamici ale 

unui loc într-un mod în care să se poată 

identifica doar acele probleme cheie care 

necesită atenţie colectivă prin axarea pe 

calităţile locului” (Healey, P., 2006, p. 526).  

 

2. Considerații privind conservarea prin 

planificare peisagistică  

Planificarea peisagistică, (conform L. 

Albrechts, 2010, pp. 5-9), se concentrează pe 

calităţile şi trăsăturile specifice locului (calităţile 

sociale, culturale, intelectuale ale ţesăturii 

rurale/urbane atât fizice cât şi sociale). Studiază 

trendurile externe, forţele şi resursele 

disponibile. Este în același timp selectivă şi 

orientată către probleme care contează cu 

adevărat, având astfel posibilitatea de a 

conserva și de a crea spaţiul în care vrem să 

trăim. Atât în sens restrâns cât şi în sens larg se 

axează pe stabilirea deciziilor, acţiunilor 

proiectelor, rezultatelor şi implementării lor. 

Include de asemenea monitorizarea, feedback-

ul, ajustările şi revizuirea acestora.  

Prin urmare peisajele rezultate în urma 

intervenţiilor involuntare, necontrolate şi în 

neconformitate cu reglementările legale în 

vigoare nu mai reflectă caracteristica regională. 

În acest caz este necesară redirecţionarea 

tendinţei spre tradiţia şi specificul local, în timp 

ce în cazul peisajelor cu un grad mare de 

specificitate precum Valea Țibleșului, (arealul 

luat în studiu), este bine să se precizeze 

specificitatea locală  în corelaţie cu fundalul 

regional. 

 Astfel, ca metodă de lucru considerăm 

necesară abordarea celor patru căi (conform 

fig.1), care se bazează pe cele patru tipuri de 

raționamente (Albrechts L., 2010). Acestea 

corespund celor trei niveluri de 

conservare/protejare a patrimoniului cultural de 

pe Valea Țibleșului:  

 

 
Fig.1. Modul de integrare a diferitelor concepte de raționamente  

(după: Albrechts, L., 2010, p. 7) 
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 raționamentul 1 (valorii) - include 

construirea unei viziuni pe termen lung 

(L. Albrechts, 2010, p. 8 ), viziunea fiind 

construită în relaţie cu valorile sociale 

faţă de care un mediu este în mod istoric 

angajat (H. Ozbekhan, 1969, p. 45–

155).); (nivelul gospodăriilor). 

 raționamentul 2 (strategic) - accentul e 

pus pe rezolvarea problemelor prin 

acţiuni pe termen scurt. Implică a se 

acţiona în aşa fel încât să faci viitorul 

conform viziunii construite în raţiunea 1 

şi să abordezi problemele prevăzute de 

această viziune (L. Albrechts, 2003, p. 

249-268);  (nivelul gospodăriilor). 

 raționamentul 3 (comunicării) 
presupune implicarea actorilor 

importanţi  (cu contribuţii, competenţe 

procedurale) şi rolul pe care ar putea să 

îl joace în acceptarea, în obţinerea 

suportului de bază şi în oferirea 

legitimităţii (L. Albrechts, 2003, pp. 

249-268 ); (nivelul localităților). 

 raționamentul 4 (instrumental) prevede 

implicarea cetăţenilor în deciziile 

majore. Produsul final constă într-un set 

de analize a principalelor procese care 

modelează mediul nostru, care se 

bazează spre o viziune pe termen lung 

dinamică şi integrată, un plan cu acţiuni 

pe termen scurt şi pe termen lung, un 

buget şi o strategie pentru implementare. 

Pentru implementare este nevoie de 

pachetul de angajamente  şi de o legătură 

clară şi explicită a acestuia cu bugetul, 

unde cetăţenii, sectorul privat, diferitele 

niveluri de conducere şi planificatorii 

interferează acorduri administrative şi 

financiare pentru a realiza aceste acţiuni 

-acord spaţial colectiv-, (L. Albrechts, 

2010, p. 8); (nivelul subregional). 

 

3. Valea Țibleșului. Descriere fizico-

geografică  
Valea Țibleșului este o microregiune care 

după Gr. Pop (2001), secționează aproximativ 

central Dealurile Suplaiului, subunitate mediană 

a Dealurilor Someșului Mare, situată între Valea 

Ilișua și Valea Sălăuța.  

De-a lungul acestei văi,  sunt așezate 

„localitățile Suplai, Poienile Zagrei, Alunișul, 

Zagra și Perișor. Hidrografia acestui râu, este 

alcătuită din valea Țibleșului,  care își are 

izvorul în Munții Țibleșului. La început sub 

forma unui pârâu repede își creează potecă prin 

pădurile de conifere și de foioase, străbate 

Munții Țibleșului, iar în amonte de localitatea 

Suplai își lărgește albia, colectând apele 

Pârâului Măgurii. Traversează localitatea Suplai 

și își continuă cursul spre Poienile Zagrei, unde 

primește apele Prihodului. Străbate un traseu de 

34 km după care se varsă în Someșul Mare, 

între localitățile Mocod și Nimigea de Jos, 

având ca afluenți Valea Bradului (în 

Depresiunea Găureni) și Valea Lupului (în 

Depresiunea Zagra). Valea Țibleșului aparține  

 

 
Fig. 2. Valea Țibleșului  în cadrul  

judeţului Bistriţa-Năsăud 

 

zonei climatice temperat-continentală-moderată, 

cu mici diferențieri între zona de deal și cea de 

munte. Astfel în zona de deal, temperaturile sunt 

mai ridicate, media anuală fiind 8
0 

- 8,4
0 

C, care 
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scad în funcție de apropierea masivului  Țibleș. 

Precipitațiile variază de  la  un anotimp  la  altul 

și în  funcție  de  masele de aer ce vin dinspre 

vest. Astfel în Munții Țibleș mediile sunt de 

1400 mm/an, iar în zona deluroasă suntmai 

scăzute. În funcție de altitudine se remarcă 

următoarele etaje de vegetație: până la 

altitudinea de 700 m este prezent stejarul, între 

300-500 și 1400 m, domină fagul, molidul se 

regăsește între 800 și 1700, între 1350-1800 m 

se întind jepii, etajul subalpin și peste 

altitudinea de 800 m guvernează etajul alpin. 

Între 1400-1600 m începe teritoriul pajiștilor 

alpine, care permit pășunatul din luna mai până 

în septembrie, atât cât sunt favorabile condițiile 

climatice. Fauna microregiunii este reprezentată 

de ursul carpatin, cerbul carpatin, mistrețul, 

lupul, vulpea, iepurele și alte viețuitoare 

specifice” (Aura-Gențiana Retegan, 2008, pp. 

116, 119, 120).   

 

4. Elemente de patrimoniu cultural. 

Soluții de conservare 
Însemnătatea culturală şi totodată economică 

a acestui peisaj este deosebită în cazul în care 

moştenirea istorică este mai mare şi bine 

păstrată. Astfel acţiunea de conservare este 

justificată prin aceste caracteristici.  

În conformitate cu Ghidul de valorificare a 

patrimoniului rural (Sibiu, 2007), aplicat în 

cercetare de Ileana Pătru-Stupariu (2011),  au 

fost inventariate elementele de patrimoniu 

cultural de pe Valea Țibleșului, care vor  

evidenția în continuare comorile culturale ale 

acestei microregiuni pornind de la definiția 

patrimoniului rural (adoptată de CEMAT) 

reliefată de aceeaşi autoare ca elocventă: 

ansamblul elementelor materiale și imateriale 

care atestă relațiile speciale pe care o 

comunitate umană le-a stabilit de-a lungul 

istoriei cu un teritoriu.  

În acest sens peisajul cultural rural din 

arealul studiat prezintă o serie de niveluri 

„(straturi) temporale, unde istoria umană este 

determinată și scrisă prin prezența unor factori 

precum: mediul, climatul, producția agricolă, 

tipul gospodăriei, sistemul socio-economic, 

infrastructura; toate aceste elemente fiind cele 

care stabilesc prezența și poziția unui anumit 

spațiu de lucru, modelând peisajul și formând o 

moștenire culturală vie” (Dakin Agostini 

(2003), citat de Agostini Stella în 2009, p. 114).  

Conform tabelului 1, sunt menționate 

cele trei niveluri de conservare/protejare a 

patrimoniului cultural de pe Valea Țibleșului: 

subregional, al localităților și al gospodăriilor: 

 

Tabel 1. Ansamblul elementelor materiale și 

imateriale pe niveluri 

 
Niveluri Patrimoniu 

material 

Patrimoniu 

imaterial 

 

Subregional 

Micul patrimoniu 

- agricultura 

 -păstoritul 

- instalațiile tehnice 

 

 

- viața și cultura 

locală 

 

Localităților 

Patrimoniu 

construit 

- satele 

- infrastructura 

 

- toponimia 

 

Gospodăriilor 

- casele tradiționale 

- stânele 

- hodăile  

- șurile în câmp 

- bisericile de lemn 

 

 

- 

 

- Nivelul subregional 

Patrimoniul cultural poate fi inventariat în 

funcție de obiceiurile și meșteșugurile 

tradiționale. Acesta include micul patrimoniu 

(patrimoniu material) și patrimoniul imaterial. 

Micul patrimoniu este reprezentat de 

agricultură și care atât pe Valea Țibleșului, cât 

și în zonele rurale de pe teritoriul țării, a fost și 

este încă una din ocupațiile de bază. 

Transformările societății însă care au avut loc 

după 1989, au intervenit într-o oarecare măsură 

și în cadrul acesteia. Prin restituirea 

proprietăților, terenul agricol a fost fărâmițat, 

dar oamenii au păstrat în general structura și 

repartiția culturilor, ceea ce face ca aspectul 

peisajelor culturale agricole să se mențină în 

esență același.  

Agricultura s-a practicat încă de timpuriu în 

două sisteme de cultură: bienal și trienal. 

Parcelele caracterizându-se printr-o mare 

omogenitate din punct de vedere al fertilității 

solului, al condițiilor de relief, al configurației și 

a aplicării diferențiate a complexului de măsuri 

ale agrotehnicii etc.  
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Predomină așadar agricultura de tip extensiv 

– aici l-am putea numi peisaj agricol arabil 

tradiţional (primar, de subzistenţă). Spre culoar, 

de exemplu acest tip de peisaj devine unul de 

origine secundară şi se datorează fie 

imposibilităţii utilizării la un randament ridicat 

datorită unei populaţii îmbătrânite, fie nepăsării 

(Vasiliță-Crăciun Ileana-Cristina, 2013, p. 175). 

Alături de agricultură, păstoritul de pe Valea 

Țibleșului s-a practicat de secole fiind cu 

pendulare dublă. Transmisă din generaţie în 

generaţie, această ocupaţie urmează acelaşi tipic 

ancestral impus de caracteristicile anotimpuale: 

adăpostirea turmelor de oi şi capre în sat şi 

hrănirea lor pe mirişti şi porumbişti, (primăvara 

devreme şi toamna când ogoarele nu prezintă 

culturi care pot fi afectate), deplasarea spre 

păşunile montane şi staţionarea turmelor pe 

acestea în timpul lunilor de vară şi reîntoarcerea 

în vatra satului pentru adăpostirea pe timpul 

iernii.     

Tot din cadrul  patrimoniului material 

menționăm prelucrarea lemnului. Una dintre 

cele mai importante resurse locale, lemnul, s-a 

constituit încă de la începuturile dezvoltării 

comunităţii locale în principalul material folosit 

în gospodărie. Gama largă de utilizare a 

lemnului a facilitat dezvoltarea diverselor 

meşteşuguri legate de prelucrarea acestuia şi 

totodată creşterea bunăsării materiale datorită 

valorificării obiectelor obţinute astfel. Totodată 

din perioada dacică şi până în trecutul apropiat 

construcţii tehnice din lemn (mori, pive, vâltori, 

joagăre) au fost unicele instalaţii folosite în 

prelucrarea produselor alimentare, a fibrelor 

textile sau a lemnului. 

Valea Țibleșului spre deosebire de văile 

adiacente este renumită prin multitudinea 

acestor instalații. Astfel, M. Prahase, dă pentru 

anul 1957 următoarele cifre: Zagra (5 mori, 4 

pive, un joagăr, 8 vâltori), Poienile Zăgrii (2 

mori şi o vâltoare), Suplai (3 mori şi o vâltoare). 

Aceste instalații tehnice țărănești au fost create 

în trecut din materiale locale pentru uz casnic, 

astăzi multe dintre ele fiind înlocuite de unele 

moderne, acţionate electric.  

Practicarea la scară largă a creşterii 

animalelor a facilitat dezvoltarea unor 

îndeletniciri şi meşteşuguri precum: opincăritul, 

cismăritul, cojocăritul, blănăritul, curelăritul, 

șelăritul, mănușăritul și trăistăritul, toate 

necesitând ca materie primă pielea animală. 

De asemenea din categoria industriei casnice 

tradiţionale, torsul şi ţesutul ocupă un loc 

privilegiat, localnicii contribuind la întregirea 

lăzii de zestre naţionale cu modele unice de 

ţesături zăgrene (sub formă de: sumane, ţoale, 

cergi, desagi, păretare ş. a. m. d.). Ocupaţiile şi 

meşteşugurile mai sus prezentate pun în valoare 

materializarea practică a valorilor artistice 

locale, cizelate şi îmbogăţite permanent în 

decursul timpului.   

Patrimoniul imaterial este compus din 

tradiţii, obiceiuri şi folclor. De asemenea 

patrimoniul cultural este îmbogățit și de 

evenimentele care caracterizează viața (târgurile 

„Târgul Zăgrii”, festivalul Port Popular etc.) și 

cultura locală (colindele de Crăciun, 

plugușorul, cununa grâului, cântecele populare). 

Mediul rural însă suferă modificări într-un 

ritm alert, iar moștenirea culturală este supusă 

permanentei înnoirii. De aceea pentru 

conservarea patrimoniului cultural la nivel 

subregional este necesară: 

 păstrarea practicilor agricole extensive; 

 menținerea pășunilor și fânețelor cu toată 

activitatea tradițională; 

 încurajarea meșterilor în realizarea 

produselor tradiționale cu specific local; 

 păstrarea meșteșugurilor prin 

transmiterea din generație în generație; 

 conservarea instalațiilor tehnice 

tradiționale prin reabilitarea acestora şi 

repunerea în funcţiune, cu urmări 

favorabile în ceea ce priveşte economia 

locală; 

 păstrarea folclorului prin menținerea 

tradițiilor; 

 implicarea susținută a instituțiilor de 

cultură locale, județene și naționale în 

promovarea valorilor tradiționale prin 

politici coerente de planificare pe termen 

scurt și lung care includ conservarea și 

fructificarea valorilor culturale locale 

(artistice, estetice și funcționale). 
- Nivelul localităților 

În cadrul localităților elementele de 

patrimoniu construit sunt reprezentate de satele 
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tradiționale care potrivit unor criterii obiective 

(dimensiuni, numărul și distribuția spațială a 

clădirilor, densitate) sunt: sate răsfirate (Zagra, 

Suplai), cu elemente de risipire (Poienile Zagrei, 

Perișor, Alunișul). Acestea se caracterizează 

printr-o încrengătură de uliţe lungi care 

şerpuiesc printre locuinţe. În general, casele 

sunt înşirate de-a lungul drumului, uneori 

formând grupuri compacte, alteori distanţându-

se unele de altele. Terenul aferent fiecărei 

gospodării este divizat în două părţi distincte: o 

parte mai mică se află lângă casă reprezentând 

curtea şi grădina, iar o parte mai mare, se află în 

hotarele satului, dar mai departe de zona locuită. 

În grădini, oamenii cultivă, în general, legume, 

iar terenurile din afara gospodăriei sunt 

destinate fâneţelor şi culturilor agricole. După 

mărime, aceste sate fac parte din categoria celor 

mijlocii, și doar o singură așezare (Alunișul) 

este o așezare mică. 

De asemenea, din bogăția acestui spațiu 

amintim infrastructura care actualmente este 

reprezentată prin căi rutiere. Existența unui 

drum de acces asfaltat asigură legătura spre 

localitate, în timp ce drumurile intracomunale 

sunt doar pietruite. Totodată, bine evidențiate în 

teritoriu sunt cărările sau potecile cu copaci pe 

margini, drumurile de ţarină, drumurile ţării și 

punţile de lemn care ne oferă o retrospectivă 

spre trecut. 

Patrimoniul imaterial este alcătuit din 

toponimia așezărilor. Astfel „denumirea 

localității Zagra are origine slavonă mult mai 

veche de sec.  XIII, derivând din Za-gora (za = 

peste, dincolo de, gora = deal, munte), 

însemnând dincolo de deal, munte. În 1440 

 

 
Fig. 3. Drum de țarină, satul Suplai 

localitatea a fost atestată documentar; de 

asemenea satul Poienile Zăgrii (Zagrei), unde 

toponimul poieni derivă din slavul poljana, a 

fost atestată documentar în anul 1548, an în care 

a fost consemnată pentru prima dată sub forma 

Pojen. În 1854 s-a numit Poieni, căruia i s-a 

adăugat atributul Zăgrii; localitatea Alunișul sau 

Găureni este de origine latină, găureni 

provenind de la cavula, cavum, prin 

transformarea lui c în g, termenul însemnând 

gaură, scobitură. Satului i s-a atribuit oiconimul 

Găureni, avându-se în vedere poziția sa 

geografică. În anul 1968 i s-a atribuit denumirea 

Alunișul; Suplai apare pentru prima dată în 

documente în anul 1965 sub forma Supplaj, 

termenul fiind de origine latină su + plaj 

(subplai). După cum s-a observat din oiconimele 

mai sus prezentate, au legătură cu anumite 

particularități ale locului, precum poziția sau 

aspectul: peste deal (dincolo de deal, munte), 

poiană-poieni, gaura sau sub plai” (Aura-

Gențiana Retegan, 2008, pp. 22-23). 

Prin urmare, J. O. Simonds, 1967, p. 119, 

consideră că „fiecare spațiu dobândește ființa și 

caracterul său de la elementele în care sunt 

cuprinse. Deoarece fiecare element va imprima 

într-o anumită măsură spațiului propriei calități, 

el trebuie să fie bine corelat nu numai cu toate 

celelalte elemente de același fel, dar și cu 

caracterul esențial rezultant, urmărit în spațiul 

respectiv”.  

De aceea este îngrijorător faptul că 

arhitectura locală este tot mai des impregnată cu 

noi construcţii care contrastează cu imaginea 

rurală generală evoluată armonios în trecut. 

Tabloul astfel obţinut reflectă dizarmonia 

cromaticii, materialelor, dimensiunilor şi a 

formelor rezultate din inexistenţa unor norme 

legale care să protejeze arhitectura locală 

tradiţională. 

În fața acestor tendințe, S. Filip, 2009, p. 

255, precizează soluția propusă de Noul 

Urbanism, și anume:  

 păstrarea arhitecturii locului care să 

contracareze arhitectura momentului; 

 expresivitatea și durabilitatea unei 

arhitecturi a locului fiind sprijinită de 

raportarea permanentă la valoarea 

locurilor, afirmate prin trăirile 
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comunității umane implicate și prin 

continuitatea asociată tradiției; 

 totul trebuie să se bazeze pe: raportări 

permanente la particularitățile regionale, 

particularizarea proiectelor arhitectonice 

în funcție de destinația construcțiilor, 

raportarea la elementele moștenite, 

integrarea elementelor formale, 

armonizarea cu elementele naturale și 

protejarea acestora.  

Prin urmare elementele arhitecturale trebuie 

să corespundă cadrului cultural şi de mediu 

natural preexistente menținând astfel valoarea 

estetică a peisajului.  

 

- Nivelul gospodăriilor 

Prima așezare omenească din Valea 

Țibleșului, a fost o grupare de case care au 

constituit localitatea Zagra. Mai târziu populația 

s-a extins în depresiunile din jur, iar o parte a 

urcat chiar pe versantul Țibleșului, formând 

satele Suplai, Poienile Zagrei, Alunișul, Zagra și 

Perișor. Ca forme predominante sunt casele de 

tip împrăștiat și răsfirat, urmate de cele înșirate 

cu case dispuse de-a lungul râului Țibleș sau de-

a lungul drumului (Aura-Gențiana Retegan, 

2008, p. 131).  

În cadrul patrimoniului construit arhitectura 

tradițională este regăsită în casele tradiționale, 

tot mai rare în cadrul microregiunii. Acestea 

erau ridicate din matriale locale precum lemn, 

piatră pentru fundaţie, lemn masiv şi lut pentru 

ziduri, draniţe sau paie pentru acoperiş. În 

prezent acestea fie s-au păstrat parţial, unele 

ajungând chiar în stadiul de ruine, altele au fost  

 

 
Fig. 4. Casă tradițională, satul Poienile Zagrei      

 

din lemn sculptat, ornamente din lemn la 

acoperiş sau demolate şi înlocuite. Construcţiile 

noi păstrează totuşi unele elemente tradiţionale 

precum: târnațul cu stâlpii de susținere   la 

ferestre. Locuinţa propriu-zisă este completată 

în cadrul curţii de alte construcţii cu variate 

funcţii: casa de vară, magazia, fânarul, cuptorul 

de pâine, grajdul şi şura, amplasate cât mai 

convenabil.  

De altfel, în arhitectura caselor (şi în 

structura aşezărilor rurale) în timpurile de 

demult a dominat corectitudinea şi frumuseţea, 

care au creat stilurile populare tipice (PavloviČ, 

D. 1981, pp. 305-308).  

Remarcabile sunt totodată elementele de 

împrejmuire, dintre acestea făcând parte: porțile 

foarte mari de la intrare și gardurile care 

delimitează proprietatăţile învecinate private şi 

publice. Aceste elemente, în mod tradiţional 

puneau în evidenţă măiestria meşterilor cioplitori 

în lemn prin bogate decoraţiuni specifice, în timp 

ce în prezent în mare parte au fost înlocuite cu 

unele din materiale mai rezistente (piatră, beton, 

metal).  

De asemenea fântânile sub diferite forme, fie 

cu cumpănă, fie cu manivelă sunt elemente 

frecvent întâlnite atât în cadrul gospodăriilor cât şi 

în spaţiile publice (pieţe, parcuri, diverse instituţi). 

Se remarcă coexistenţa celor tradiţionale (ridicate 

din materiale locale) cu cele modernizate (reparate, 

reînoite cu materiale specifice prezentului.  

Din categoria patrimoniului construit mai fac 

parte stânele. Pe Valea Țibleșului sunt prezente 

stânele tradiționale. „Acestea se pot muta. Unde se 

așează stâna se construiește staurul, strungile, 

coliba, comarnicul, săceriul pentru vase. Este un 

relict  al nomadismului pastoral, locațiile vechi ale 

stânelor putând fi percepute în peisaj prin acele 

asociații vegetale nitrofile” (Vasiliță-Crăciun 

Ileana-Cristina, 2013, p. 177). În acelaşi context 

se remarcă hodăile folosite cu precădere pentru 

iernarea animalelor, precum și șurile în câmp 

utilizate pentru depozitarea nutrețului. 

Totodată demne de amintit prin înfățișarea 

lor pitorească sunt bisericile de lemn, adevărate 

“bijuterii de patrimoniu” care reprezintă de fapt 

forme și valori estetice perfecționate care 

dovedesc nu numai o permanentă legătură cu 

arhitectura celor ce le-au precedat, dar și 
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păstrarea de-a lungul veacurilor a unor trăsături 

caracteristice locale. Sunt înconjurate de curtea 

bisericii cu pietre sau table funerare, fiind 

situate în centrul așezării. De-a lungul timpului 

factorii nefavorabili au determinat dispariţia 

multora dintre acestea, actualmente  păstrându-

se  doar cele din Zagra (1785) și Suplai (1711). 

Prin urmare gospodăriile sunt cele care 

definesc așezările rurale, ca ansambluri 

elementare relativ unitare de locuire cu diferențieri 

regionale legate de trăsăturile comunităților 

caracterizate printr-o anumită localizare (W. 

Schreiber, P. Cocean, N. Ciangă, J. Benedek, 

2009, p. 157). În prezent însă evoluţia socio-

economică este principalul factor determinant care 

stă la baza modificării imaginii de ansamblu a 

gospodăriei dintr-una tradiţională într-una 

modernă, deşi aceasta din urmă nu mai reflectă 

tradiţia locală perfecţionată de-a lungul timpului. 

În conformitate cu cele menționate aceste 

elemente constituie un peisaj cultural cu valoare 

patrimonială rezultată în urma intervenţiei 

antropice, peisaj specific așezărilor rurale de pe 

Valea Țibleșului, care necesită variate acțiuni de 

conservare ale caracteristicilor locale prin 

sistemul actual de planificare peisagistică, care 

după C. Glink, H. Meyer, Maja Schottke, 2007, 

se pot realiza prin acțiuni ce trebuie îndeplinite 

pe termen scurt precum: 

  includerea tuturor elementelor de 

patrimoniu cultural din arealul studiat 

într-un catalog al elementelor valoroase 

ale peisajului cultural aflate în pericol, 

pentru păstrarea moștenirii culturale 

rurale;  

 evaluarea elementelor de patrimoniu 

cultural cu identitate ridicată aflate în 

pericol. 

Pe baza acestora se vor propune potrivit 

Ghidului de construire pentru păstrarea 

specificului local, 2008, pp. 36-37, următoarele 

soluții pe termen lung: 

 arhitectura tradițională având o valoare 

specifică, se impune ca forma 

construcțiilor și așezarea în teren să fie 

în concordanță cu valorile culturale 

existente în zonă; 

 de asemenea folosirea materialelor 

locale: lemn, piatră, paie, șindrilă; 

 din punct de vedere structural, se pot 

folosi materiale moderne de construcție 

(beton, cărămidă, BCA) dar care să fie 

finisate la exterior cu materiale locale 

sau cu imitatori ai acestora; 

 aspectul exterior al construcțiilor trebuie 

să fie în acord cu finisajele tradiționale 

existente în zonă; 

 punerea în valoare a elementelor de 

patrimoniu de către autoritățile locale 

prin includerea lor în circuitul turistic. 

Prin urmare identitatea peisajului a rezultat 

din necesitatea comunităţii rurale de a se adapta 

la mediul local. Din păcate acum acele limitări 

din trecut au fost în mod decisiv şi irevocabil 

doborâte, coerenţa şi identitatea peisajului 

ţinând mai mult de un design concis decât de 

necesitate (H. Aalen Frederich, 2004, p. 8). 

Schimbarea peisajului devine deci astfel sursă 

de distrugere, de degradare şi de pericol de 

vreme ce omul nu măsoară consecinţele 

intervenţiilor sale şi gravele atingeri aduse 

perenităţii peisajului (A. Baghli Sid, 2004, p. 

28).  

În conformitate cu cele prezentate, în această 

microregiune spre deosebire de văile adiacente 

(Ilișua, Sălăuța, Valea Mare etc.) faptele de 

cultură s-au conservat într-un mod aparte (cu 

toate schimbările necontrolate de după 1990), 

regăsindu-se în obiceiuri, datini, mijloace 

artistice, expresii de dans sau meșteșuguri. 

Aceste valori constituie un patrimoniu 

tradiţional valoros care pun în evidenţă 

autenticitatea culturală locală.  

Așadar, prin activitățile specifice, locuitorii 

Văii Țibleșului au transformat peisajul natural 

într-unul cultural ale cărui elemente, multe 

dintre ele unice, constituie un potențial deosebit, 

din păcate ignorat până acum. În această ordine 

de idei planificarea peisagistică este imperios 

necesară în conservarea atmosferei rurale 

aparte, distinsă prin modurile specifice 

tradiţionale de relaţionare cu mediul natural, 

deoarece „mesajul cultural şi spiritual al 

patrimoniului trebuie să constituie un motiv 

solid de a trăi în respect pentru condiţia 

umană” (A. Baghli Sid, 2004, p. 37). 
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