
 1 

 
 
 

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA CLUJ-NAPOCA 
COLECTIVUL DE GEOGRAFIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEOGRAPHIA NAPOCENSIS 
 

 

 

 

 

An VIII, nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014 

 



 2 

 

 

EDITORIAL BOARD OF  

GEOGRPAPHIA NAPOCENSIS 

 

 

Editor-in-Chief 

 
Pompei COCEAN – Romanian Academy, Cluj-Napoca Subsidiary, Geography Section 

 
 

 

Editorial Board 

 

 

 
Dan BĂLTEANU – Romanian Academy, Institut of Geography, Bucureşti 
Phillipe BACHIMON –Avignon University, France 
Gyula HORVÀTH – Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Science 
Peter JORDAN – Institut of Geography, Viena, Austria. 
Erhard SCHULZ - University of Würzburg, Würzburg, Germany 
Nemes-NAGY JOZSEF - Lorand University, Budapest, Hungary 
Alexandru UNGUREANU – ,,Al.I.Cuza” University, Faculty of Geography and Geology, Iaşi, 
Nicolae CIANGĂ – Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. 
Ioan IANOŞ – Bucureşti University, Faculty of Geography 
Valerio BAIOCCHI - La Sapienza University, Roma, Italy 
 
 
 
 

Executive Editors 

 
CS III.dr. Ştefan BILAŞCO - Romanian Academy, Cluj-Napoca Subsidiary, Geography Section 
CS III.dr. Gabriela COCEAN – Romanian Academy, Cluj-Napoca Subsidiary, Geography Section 
 
 
 

geographianapocensis.acad-cluj.ro 
 

 
 

ISSN 1843-5920 
ISSN online 1844-9840 

 



 

 

 

 

The "Geographia Napocensis" journal is indexed in: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 5 

 
 

CUPRINS 
 
 
 

Condiţionări geomorfologice ale dezvoltării rurale şi urbane în judeţul Satu Mare ............................ 7 

Sorin Filip, Liviu Nicoară
 

 

Valorificarea potenţialului turistic cultural din bazinul Arieşului ..................................................... 15 

Gabriela Cocean 

Identification of suitable green areas for leisure and recreation planning, using remote sensing 
techniques and GIS spatial analysis. Case study: Zalău city ............................................................. 23 

Ştefan Bilaşco, Ioana Lupou, Sanda Roşca, Iuliu Vescan, Ioan Fodorean  

Minoritatea germană din România între declin demographic şi adaptare .......................................... 35 

Wilfried Schreiber 

The role of the relief in the evolution,  structure and functionality  of the Zalău urban area ............ 41 

Andreea Maria Vâtcă, Sanda Roşca, Simona Deac 

Premisele afirmării peisajului cultural  în Tara Zarandului ............................................................... 49 

Nicoleta David 

Unele aspecte cu privire la tipologia aşezărilor din ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş ............. 55 

George-Bogdan Tofan 

Roşia Montană-Abrud auriferous area  at crossroads: intensive mining exploitation versus  
touristic capitalization ........................................................................................................................ 65 

Maria-Adina Jurj 

Ţinutul Codrului ca entitate spaţial mentală ...................................................................................... 75 

Simona Monica Chita 

Metode utilizate în delimitarea spaţiului mental al Ţării Dornelor .................................................... 81 

Izabela Amalia Mihalca 

Metodologie pentru micro-analiza  atracţiilor turistice ...................................................................... 87 

Radu Cocean 

Potenţialul de dezvoltare agroturistică  a microregiunii Tăşnad ........................................................ 95 

Viorel Gligor, Sorin Filip, Nicoleta David, Pompei Cocean 

 
 
 



 

 6 

 



Geographia Napocensis Anul VIII, Nr. 2, 2014 

 7 

 
 

CONDIŢIONĂRI GEOMORFOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII 
RURALE ŞI URBANE ÎN JUDEŢUL SATU MARE 

 

SORIN FILIP
1
, LIVIU NICOARĂ

2
 

 

 

Abstract: - Geomorphological conditioning of rural and urban development in Satu Mare County. The 

interaction between the human and the geomorphological component involves specific aspects, due to the 
high intensity of the interferences between the two components, despite the relatively short period of time 
when they have taken place. The manner of materialization of these interactions has been directly influenced 
by the favourable or restrictive characteristics of the relief, manifested through the mediation of static 
(locational) or dynamic featuresThe geological, morphometric, climatic and land use features determined 

the manifestation of a large range of geomorphological processes in Satu Mare county. The type, intensity 
and manner of action of these processes reflects the way in which the environmental components relate 
between each other. The quantitative assessment of the stability of geomorphological areas as the landslides 
are concerned has been accomplished according to a computerized algorithm based on the model of infinite 

stability of slopes, conceived by relating the forces which tend to undermine the stability of the slopes 
(gravity) and the ones that maintain the stability (the force of friction and the cohesion of rocks). The main 
result of this working algorithm is the stability index, defined as the probability for an area to be stable in 
relation to the mass movement processes, when the parameters are equally distributed. The values obtained 

from the computerized analysis have been grouped into 5 stability classes. 
 

Key-words: restrictiveness, settlements, landslides, stability index 
 

 

1 Introducere 
Problema condiţionărilor induse de substrat 

asupra dezvoltării teritoriale este una larg 
abordată, atât in literatura de specialitate, cât şi 
în cadrul documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului. În acest din urmă context, studiile 
întreprinse pentru surprinderea particularităţilor 
morfologice dar mai ales dinamice ale reliefului 
se materializează, pe de o parte sub forma 
hărţilor de risc geomorfologic, precum şi a 
diverselor capitole în cadrul părţii scrise a 
documentaţiilor de specialitate.  
 Pentru teritoriul judeţului Satu Mare au fost 
realizate, în ultimii ani, o serie de sudii şi 
documentaţii care abordează problema sub-
stratului. Astfel, o lucrare deosebit de consistentă 
din punctul de vedere a informaţiei şi utilităţii 
este cea realizată sub egida Academiei Române 
(Driga, 2007) în care sunt analizate riscurile 
naturale, celor geomorfologice acordându-li-se o 

atenţie particulară. De altfel, studiul respectiv a 
stat la baza elaborării Planului de amenajare a 
teritoriului judeţean – PATJ Satu Mare – 
Secţiunea zone de risc natural. Tot la nivelul 
judeţului Satu Mare a fost elaborată Strategia de 
dezvoltare a judeţului Satu Mare până în 2020, în 
cadrul unui proiect finanţat de către Uniunea 
Europeană (COMPAS 20 – Concepţii şi 
Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi 
Strategică până în 2020, finanţat prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative din Fondul Social European). În 
cadrul acestei strategii au fost abordate, printre 
altele şi aspecte legate de calitatea mediului, 
precum riscurile naturale asociate substratului. 
Articolul de faţă îşi propune să detalieze anumite 
aspecte  ale problematicii riscurilor 
geomorfologice analizate (de către autorul 
principal al prezentului studiu) în documentul 
strategic menţionat, atât din punct de vedere 

1 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca, România. e-mail: 
sfilip@geografie.ubbcluj.ro 
2 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca, România 
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metodologic, cât şi din perspectiva unor 
reglementări necesare pentru o mai bună adaptare 
a dezvoltării localităţilor la constrângerile 
generate de substrat. 
 
2 Condiţionări geomorfologice induse 
de substrat în raport cu componenta 
antropică 

Complexitatea relaţiilor dintre substrat şi 
componenta antropică este cu atât mai crescută, 
cu cât omul, societatea umană se constituie, în 
perioada istorică, ca un agent geomorfologic cu 
acţiune directă asupra componentelor sistemului 
geomorfologic. 

Diferenţierile genetico – evolutive, 
morfologice, morfometrice şi morfodinamice 
dintre spaţiul de câmpie, deluros, depresionar şi 
montan au reflectare şi în modul de 
interacţionare a componentelor vizate. Pentru 
spaţiul de câmpie şi cel depresionar se constată 
o însumare a câtorva factori de favorabilitate 
care se reflectă în numărul ridicat de aşezări 
umane  şi o densitate crescută a căilor rutiere. 

Caracterul ambivalent (restrictivitate/ 
favorabilitate) al unor caracteristici geomorfo-
logice provine din faptul că în cele mai multe 
cazuri complexitatea relaţiilor şi determinărilor 
cauzale variază în funcţie de condiţiile locale.  

Pentru compartimentele vestice şi centrale 
ale judeţului, larga extensiune a suprafeţelor 
cvasiorizontale (specifice subunităţilor de 
câmpie) se constituie ca factor de favorabilitate 
pentru amplasarea de construcţii civile sau 
industriale, dar pe de altă parte se constituie ca 
un factor care favorizează procese cu valenţe 
limitative (ex. stagnarea apei şi crearea unor 
medii supraumectate – ex. Mlaştina Ecedea, 
desecată şi introdusă în circuitul agricol). 

Pentru spaţiul montan se remarcă caracterul 

ambivalent al mediului geomorfologic (favorabil/ 
restrictiv), manifestat atât în arealul Culmii 
Codrului, dar mai ales în Munţii Oaşului şi în 
structurile vulcanice aparţinând Gutâiului. 
Compartimentele montane, vulcanice, ale 
Oaşului şi Gutâiului se constituie ca un areal în 
care prezenţa unor resurse de subsol (ex. 
mineralizaţii polimetalice, roci de construcţie) a 
reprezentat un permanent factor de atractivitate 

(Faur, 2011). Modelarea subaeriană a structurilor  

 
Fig. 1. Măguri vulcanice în Munţii Oaşului: Măgura 

Geamăna Mare (648 m) şi Măgura Cetăţeaua Mică 
(514 m) 

 
vulcanice până la stadiul actual a permis doar 
exploatarea nivelelor inferioare de mineralizaţie, 
cele superioare fiind înlăturate prin eroziune 
(Borcoş şi Lang, 1973, Borcoş et alii, 1979, 
Coteţ, 1970, Jude, 1986, Kovacs şi Fulop, 2002, 
Mac, 1992, Schreiber, 1985, Seghedi et alii, 
1995). Se adaugă apoi o configuraţie spaţială în 
care accesibilitatea crescută şi existenţa unor 
bazinete depresionare contribuie la constituirea 
unui mediu geomorfologic perceput ca favorabil 
de către comunităţile locale. Materializarea 
acestei percepţii o constituie existenţa aşezărilor 
umane în fiecare astfel de bazinete depresionare 
(ex. Cămârzana). În funcţie de extinderea 
bazinetelor depresionare, de morfologia de 
detaliu şi caracteristicile morfometrice şi 
morfodinamice ale suprafeţelor geomorfice, 
aceste aşezări utilizează la maximum potenţialul 

poziţional. Structura lor constituie forme de 

adaptare la cadrul geomorfologic, cu sectoare de 
răsfirare şi risipire care se îmbină în cuprinsul 
aceleiaşi aşezări (Velcea, 1964).  

Pe de altă parte, caracteristicile morfo-
metrice (pante care depăşesc uneori 35o, 
adâncimea fragmentării cu frecvente valori de 
peste 300 m, densităţi ale fragmentării cu valori 
de peste 4 km/km2) şi procesualitatea 
geomorfologică activă indusă de acestea se 
constituie ca factori limitativi în raport cu 
aşezările şi activităţile antropice. Reflectarea 
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acestor juxtapuneri cauzale se concretizează sub 
forma unor situaţii de restrictivitate 

geomorfologică (Filip, 2008), derivate de cele 
mai multe ori din instabilitatea gravitaţională a 
suprafeţei topografice. 

 

3 Metodologia de studiu 
Preocupări privind evaluarea probabilităţii 

de producere a alunecărilor de teren prin analiză 
computerizată sunt destul de numeroase în 
România, fiind propuse diverse modele, atât din 
partea mediului academic (ex. Armaş, 2011, 
Bilaşco et alii, 2011, Petrea et alii, 2014, 
Surdeanu et. alii, 2008), dar şi la nivel de 
reglementări în domeniul amenajării teritoriului 
şi urbanismului (ex. H.G. 382/ 2003, Legea 
447/2003). Aşa cum s-a precizat în partea 
introductivă, pentru judeţul Satu Mare este de 
remarcat studiul realizat de către un colectiv de 
autori (Driga et alii, 2007), care s-a bazat pe 
metodologia regăsită în Ghidul pentru 
redactarea hărţilor de risc la alunecare a 
versanţilor pentru asigurarea stabilităţii 
construcţiilor  (Indicativ GT–019–98). În studiul 
de faţă evaluarea gradului de stabilitate a 
versanţilor în raport cu procesele de alunecare s-
a realizat prin intermediul indicelui de 

stabilitate (Hammond, 1992), definit ca 
probabilitatea ca un areal să fie stabil în raport 
cu procesele de deplasare în masă, în condiţiile 
distribuţiei uniforme a parametrilor. Algoritmul 
de calcul al indicelui de stabilitate include o 
serie de parametri morfometrici şi geotehnici ai 
substratului: panta, umiditatea, coeziunea 
solului, densitatea solului în stare umedă, 
transmisivitatea solului, unghiul de frecare 
internă, (Pack et alii, 1998, 2001). Pentru fiecare 
parametru a fost realizată câte o reprezentare de 
tip raster cu o rezoluţie de 20 m. Întrucât nu au 
fost disponibile date concrete cu privire la 
parametrii geotehnici, au fost luate în 
considerare limitele inferioare şi superioare 
posibile pentru arealul de studiu 

 
4 Rezultate 

În teritoriul analizat, restrictivitatea 
substratului se manifestă ca urmare a existenţei 
următoarelor seturi de caracteristici: caracte-

ristici tectonice, structurale şi petrografice; 
caracteristici morfometrice; caracteristici morfo-
dinamice. Combinarea acestor caracteristici şi 
raportarea lor la activităţile şi structurile 
antropice scoate în evidenţă existenţa unor 
areale cu diferite tipuri de restrictivitate. Din 
punctul de vedere al interferenţelor cu sistemul 
de aşezări, importanţa cea mai ridicată o au 
alunecările de teren. 

Analiza preliminară a trăsăturilor reliefului 
în judeţul Satu Mare scoate în evidenţă faptul că 
există o bună corelare între acestea şi modul de 
distribuţie a localităţilor în teritoriu. Astfel din 
totalul de 235 de localităţi existente, cele mai 
numeroase (~65%) sunt amplasate în arealele de 
maximă favorabilitate morfologică. Este vorba 
despre areale care se suprapun în cea mai mare 
parte pe suprafeţe plane sau cvasiorizontale 
(lunci, terase, interfluvii) ori pe suprafeţe de 
racord cu înclinare redusă şi medie. 

În raport cu instabilitatea gravitaţională a 
suprafeţei geomorfologice, valorile obţinute prin 
analiză computerizată au fost grupate în 5 clase 
de mărime, după cum urmează: (0,28-2,3) 
areale cu instabilitate ridicată, (2,4 – 3,6) 
areale cu instabilitate moderată, (3,7 – 5,3) 
areale cvasi-stabile, (5,4-8,1) areale cu 

stabilitate moderată şi (8,2 – 10) areale cu 

stabilitate ridicată. În funcţie de valoarea 
indicelui de stabilitate, starea suprafeţelor 
respective poate fi modificată prin intervenţia 
unor factori de instabilizare cu intensitate 
diferită. Astfel, pentru ca starea arealelor cu 
valoare cuprinsă între 8,2 şi 10 să fie modificată 
este nevoie de acţiunea unor factori cu 
intensitate crescută, în timp ce arealele din 
prima clasă au nevoie de intervenţia unor acţiuni 
de stabilizare.  

La nivel de localităţi, analiza statistică a 
suprafeţelor susceptibile la alunecări de teren 
scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
- număr relativ ridicat de aşezări pe al căror 

teritoriu se întrunesc condiţii de instabilitate 

ridicată a substratului în raport cu 
alunecările de teren pe o suprafaţă de peste 

10% din intravilan. Este vorba despre 
localităţile: Oraşu Nou (28,8 % din 
intravilan), Orbău (28,6 %), Cămârzana 
(19,7% din intravilan), Vagăş (19,6% din 
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intravilan), Turulung (18,4% din intravilan), 
Babţa (16,9% din intravilan), Ser (14,6% din 
intravilan), Moiseni (14,4% din intravilan), 
Târşolţ (14,1% din intravilan), Tămăşeni 
(13,9% din intravilan), Cehal (13,9% din 
intravilan), Hodod (13,8% din intravilan), 
Iegherişte (10% din intravilan); 

- număr ridicat de aşezări pe al căror teritoriu 
se întrunesc condiţii de instabilitate 

moderată a substratului în raport cu 
alunecările de teren, pe o suprafaţă de peste 

30% din intravilan: în această categorie se 
încadrează localităţile: Halmeu Vii (66,4% 
din intravilan), Lelei (58,3% din intravilan), 
Ser (56,48% din intravilan), Vagăş (51,16 % 
din intravilan), Cuta (51% din intravilan), 
Hodod (50% din intravilan), Prilog Vii 
(45,6% din intravilan), Cehal (44,7% din 

intravilan), Şirlău (44,64% din intravilan), 
Giurtelecu Hododului (44,2% din 
intravilan), Soconzel (43,9% din intravilan), 
Moiseni (43,5% din intravilan), Babţa (43% 
din intravilan), Călineşti (42,2% din 
intravilan), Bolda (40,6% din intravilan), 
Stana (39,8% din intravilan), Iegherişte 
(38,1% din intravilan), Raţiu (37,7% din 
intravilan), Cămârzana (37,6% din 
intravilan), Bârsău de Jos (34,2% din 
intravilan), Târşolţ (32,4% din intravilan), 
Nadişu Hododului (32,4% din intravilan), 
Orbău (32,1% din intravilan), Luna (32% 
din intravilan), Solduba (31,6% din 
intravilan), Lechinţa (30,8% din intravilan), 
Tămăşeni (30% din intravilan), Giorocuta 
(30% din intravilan), Bicău (30% din 
intravilan), Prilog (30% din intravilan). 

 

 
 

 

Fig. 2. Ponderea suprafeţelor cu instabilitatea ridicată şi moderată la nivelul intravilanelor din judeţul 
Satu Mare 
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Însumarea celor două categorii de suprafeţe 
(cu instabilitate ridicată şi cu instabilitate 
moderată) conduce la conturarea unor situaţii în 
care în unele localităţi, peste 50% din suprafaţa 
este afectată de astfel de condiţii de restrictivitate. 
Se încadrează în această categorie următoarele 
localităţi:  Ser (71,1% din intravilan), Vagăş 
(70,7% din intravilan), Halmeu Vii (69,9% din 
intravilan), Hodod (64,1% din intravilan), Lelei 
(61,8% din intravilan), Orbău (60,7% din 
intravilan), Babţa (59,9% din intravilan), Cuta 
(59,2% din intravilan), Cehal (58,6% din 
intravilan), Moiseni (57,9% din intravilan), Oraşu 
Nou (57,5(% din intravilan), Cămârzana (57,3(% 
din intravilan), Călineşti (52,2% din intravilan), 

Soconzel (51,7% din intravilan) [Fig. 2]. 
Se constată că, corespunzător modului de 

distribuire a formelor de relief la nivelul judeţului, 
majoritatea localităţilor posibil a fi afectate de 
alunecări de teren sunt poziţionate în partea estică 
a judeţului. 

La nivelul unităţilor administrativ – 

teritoriale, ponderea diveritelor categorii de 
suprafeţe se asociază într-o mare varietate de 
situaţii, în condiţiile în care, chiar şi în cazul celor 
din estul judeţului, unele compartimente se 
suprapun pe subunităţi de relief care, prin 
morfometrie, structură geologică şi petrografie nu 
induc susceptibilitatea unei morfodinamici 
gravitaţionale semnificative.  

 

Tabelul 1. 

Ponderea categoriilor de stabilitate a suprafeţei topografice la nivelul unităţilor administrativ – 
teritoriale din judeţul Satu Mare 

Nr. 
crt. 

UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 
calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 

(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate

ridicată 

Instabilitate

moderată 

Qvasi-

stabilitate 

Stabilitate 

moderată 

Stabilitate

ridicată 

1. ACÎŞ 0,1 1,2 2,1 4,6 92 

2. AGRIŞ 0 0 0,1 1,2 98,8 

3. ANDRID 0 0 0,3 1,9 97,7 

4. APA 0 0 0 0,2 99,8 

5. ARDUD 0,1 4,6 9 11,6 74,7 

6. BÂRSĂU 10 42,8 25,5 12,7 9,1 

7. BĂTARCI 34,9 18,9 10,4 8,6 27,2 

8. BELTIUG 1,2 12,1 11 9,3 66,3 

9. BERVENI 0 0 0 0,1 99,9 

10. BIXAD 25,9 20,6 11,5 7,2 34,8 

11. BOGDAND 19,4 41,1 17,4 9 13,1 

12. BOTIZ 0 0 0,2 0,6 99,2 

13. CĂLINEŞTI OAŞ 12,1 16 11 8,4 52,5 

14. CĂMÂRZANA 45,8 32,1 12,2 5,5 4,5 

15. CĂMIN 0 0 0 0,4 99,6 

16. CĂPLENI 0 0 0 0 100 

17. CAREI 0 0 0 1 98,9 

18. CĂUAŞ 0 0 0 0,1 99,9 

19. CEHAL 18,1 40,4 19 11,4 11,1 
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Nr. 

crt. 
UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 

calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 
(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate
ridicată 

Instabilitate
moderată 

Qvasi-
stabilitate 

Stabilitate 
moderată 

Stabilitate
ridicată 

20. CERTEZE 44,9 24,4 11,5 7,2 12 

21. CIUMEŞTI 0 0 0,8 5,9 93,3 

22. CRAIDOROLŢ 0 0 0,2 1,2 98,6 

23. CRUCIŞOR 7 26,8 23,5 16,3 26,4 

24. CULCIU 0 0 0 0,8 99,2 

25. DOBA 0 0,1 0,7 1,6 97,7 

26. DOROLŢ 0 0 0,1 0,3 99,7 

27. FOIENI 0 0,1 0,9 5,9 93,2 

28. GHERŢA MICĂ 25,5 18,9 12,5 7,6 35,6 

29. HALMEU 1 1,2 0,8 0,5 96,5 

30. HODOD 7,9 48,9 21,7 11,1 10,4 

31. HOMOROADE 6,5 22,2 19,5 19 32,8 

32. LAZURI 0 0 0,3 1,2 98,6 

33. LIVADA 0 0,1 0,8 2,8 96,3 

34. 
MEDIEŞU 

AURIT 
0,9 1,2 0,5 0,9 96,5 

35. MICULA 0 0,2 1,6 4,3 93,9 

36. MOFTIN 0 0 0,1 0,5 99,4 

37. NEGREŞTI OAŞ 38 17,6 7,7 6,2 30,4 

38. ODOREU 0 0 0 0,7 99,3 

39. ORAŞU NOU 21,3 22 14,1 10,6 31,9 

40. PĂULEŞTI 0 0 0 0,1 99,9 

41. PETREŞTI 0 0 0 0,2 99,8 

42. PIR 0,6 11,8 15,8 17,2 54,6 

43. PIŞCOLŢ 0 0 1,3 6,5 92,2 

44. POMI 1,6 11,7 9,1 8,3 69,3 

45. PORUMBEŞTI 0 0 0,2 1,3 98,5 

46. RACŞA 34,3 22,7 8,3 18,2 16,5 

47 SĂCĂŞENI 7,6 21,9 15,6 15 39,8 

48 SANISLĂU 0 0 1,5 5,5 93 

49 SANTĂU 0 0 0,4 2,9 96,7 

50 SATU MARE 0 0 0,2 0,9 98,8 

51 SĂUCA 0,8 16,8 22,5 23,6 36,2 

52 SOCOND 11,8 39,2 21,3 12,7 15 

53 SUPURU 8 21,3 14,3 12,4 44 
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Nr. 

crt. 
UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 

calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 
(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate
ridicată 

Instabilitate
moderată 

Qvasi-
stabilitate 

Stabilitate 
moderată 

Stabilitate
ridicată 

54 TARNA MARE 38,9 15 7,1 4,9 34,1 

55 TÂRŞOLŢ 31,5 23,9 13,7 11,6 19,4 

56 TĂŞNAD 1,8 12,2 9,4 9,8 66,8 

57 TEREBEŞTI 0 0 0,3 2,2 97,5 

58 TIREAM 0 0 0,1 1,1 98,9 

59 TURŢ 28,6 19,8 11,2 8,9 31,4 

60 TURULUNG 4,2 2 1 0,7 92 

61 URZICENI 0 0 0,7 3,4 95,8 

62 
VALEA 

VINULUI 
7,7 13,2 10,5 12,7 55,8 

63 VAMA 36,6 23,3 11,2 7,9 21 

64 VETIŞ 0 0 0,1 0,5 99,5 

65 
VIILE SATU 

MARE 
0,3 5,7 11,1 17,2 65,7 

 
O notă aparte trebuie făcută asupra faptului 

că starea morfodinamică a suprafeţei 
topografice poate fi modificată atât în condiţiile 
producerii unor fenomene meteo-climatice 
extreme (ex. precipitaţii abundente într-un 
interval scurt de timp, precipitaţii suprapuse pe 
perioada de topire a zăpezii, etc.), cât şi în 
condiţiile unor intervenţii antropice de natură să 
instabilizeze gravitaţional versanţii (ex. lucrări 
de construcţie, defrişări, etc.).  

 
5 Concluzii 

Cuplul elementelor de tip favorabilitate/ 
restrictivitate induse de către substrat se 
concretizează în cadrul judeţului Satu Mare sub 
forma unor contexte teritoriale diverse. Se 
conturează o grupare a localităţilor cu 
restrictivitate geomorfologică semnificativă în 
estul, sud-estul şi nordul judeţului, acolo unde 
ponderea suprafeţelor cu instabilitate  moderată 
şi ridicată atinge şi chiar depăşeşte 50% din 
intravilan.  

În raport cu fenomenele de risc analizate, 
preocupările autorităţilor locale trebuie să 
vizeze aspecte cum ar fi: delimitarea sau 
marcarea ariilor cu risc; consolidarea 

suprafeţelor instabile; restricţii în regimul 
construcţiilor incluse în PUG-uri, regulamente 
locale de urbanism, strategii de dezvoltare, şi 
alte documente care jalonează dezvoltarea 
teritorială, ajungându-se în anumite situaţii la 
instituirea interdicţiei de non aedificandi. 
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VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC CULTURAL 
DIN BAZINUL ARIEŞULUI 

 

GABRIELA COCEAN
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Abstract: - Capitalization of the touristic cultural potential in the Arieşului Basin. The Arieşului Basin is 
characterized by a substantial touristic potential that is capitalized in four areas of distinctive, yet 
complementary touristic heritage. The first area is extended around the city of Turda, an area that has 
benefited from significant investments (like the rearrangement of the Turda Salt Mine) which led to a 

significant increase in the number of tourists. The second area, the Trascău Depression, is characterized by the 
specific touristic offer attracting a loyal and constant clientele. The area overlapping the Arieşului Middle 
Basin displays a great potential for religious and cultural tourism. Its assets can be included in thematic 
routes, connecting them to the similar sites in Ţara Moţilor, the fourth identified area which is characterized by 

the great number of accommodation units, and the most consistent touristic flows. The Roşia Montană-Abrud 
micro-area stands out due to the specific cultural and touristic assets and to the specific touristic phenomenon 
developed by the efforts of the local community and NGOs involved in the revival of the location and inspite of 
the extremely controversial mining project and the obstacles raised by the local authorities. The obvious 
possibilities of setting up touristic routes that would integrate similar resources (salt, iron and gold mines, 

wooden churches and monasteries, the cultural landscape marked by the typical architecture etc.) are yet not 
capitalized.       
 
Key-words: cultural tourism, Arieşului Basin, cultural heritage, cultural route 
 

 
1 Introducere 

 Deşi beneficiile dezvoltării turismului 
cultural într-un areal sunt deja binecunoscute, 
regăsindu-se în studiile multor autori (Cocean, 
2006, 2009; Merciu et al, 2011; Csapo, 2012; 
Slusariuc şi Nedelea, 2013 etc.), în diferite 
planuri de amenajare-dezvoltare şi documentaţii 
realizate de foruri şi organizaţii internaţionale 
(UNESCO, ICOMOS, Europa Nostra etc.), 
pentru România, dezvoltarea lui este încă într-
un stadiu incipient (Negrusa et al, 2009). Alţi 
autori indică faptul că turismul în România este 
marcat de o ofertă caracterizată de servicii slabe 
calitativ, combinate cu preţuri neatractive, fapt 
care pune însăşi resursele atractive în pericolul 
de a fi uitate sau abandonate (Dulău et all, 
2010). În condiţiile în care mare parte din 
studiile dedicate dezvoltării turismului cultural 
sau a strategiilor de dezvoltare vizează în 
principal patru direcţii dictate în primul rând de 
prezenţa unor obiective incluse în patrimoniul 

UNESCO sau principalele oraşe (mănăstirile din 
Bucovina, bisericile de lemn din Maramureş, 
bisericile fortificate din Transilvania şi oraşele 
importante, Sighişoara, Sibiu, Braşov, Cluj-
Napoca sau Bucureşti), se remarcă un relativ 
con de umbră în care rămân alte areale cu 
potenţial turistic cultural deosebit, între care şi 
cel de care ocupăm în abordarea de faţă.   
 
2 Areale, obiective şi infrastructuri  turistice 

Bazinul Arieşului concentrează cea mai 
complexă zestre turistică a Munţilor Apuseni, 
constituită dintr-un potenţial natural şi cultural 
de excepţie care a determinat, în timp, 
constituirea unei cereri turistice consistentă. În 
funcţie de numărul de sosiri ale turiştilor, 
observăm că principalele trei destinaţii din 
cadrul bazinului sunt municipiul Turda (16.092 
sosiri în 2013), Arieşeni (6.964 sosiri în 2013) şi 
Rimetea (3.735 sosiri în 2013 - cf. date INS). 
Dacă Arieşeniul are o ofertă turistică cu tentă 

1Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie, str. Republicii Nr. 9, Cluj-Napoca, 
gabri.cocean@gmail.com 



Gabriela Cocean 

 16 

mai ales recreativă, în cadrul celorlalte două 
puncte de interes se remarcă preponderenţa 
factorului cultural. De altfel, potenţialul turistic 
cultural al bazinului se remarcă prin prezenţa 
unor oraşe cu patrimoniu cultural de interes 
naţional: Turda, Abrud, Câmpeni sau comunele 
Avram Iancu, Lupşa, Rimetea, Roşia Montană, 
Vadu Moţilor. 

Dezvoltarea turismului cultural în această 
zonă apare deci ca o oportunitate evidentă, atât 
în forma lui cea mai pură, prin evidenţierea şi 
valorificarea ofertei culturale prin organizarea 
unor rute tematice, cât şi ca ofertă 
complementară, pentru turiştii sosiţi pentru 
recreere, dar care vor vizita şi anumite obiective 
turistice culturale. 
 

2.1 Arealul Turda 

Valorificarea potenţialului turistic cultural 
al arealului vizează în principal municipiul 
Turda (incluzând castrul legiunii a V-a 
Macedonica şi elementele înscrise pe lista 
Monumentelor Istorice ale judeţului Cluj: 
ansamblul urban central - secolele XVIII-XIX, 
Casa Petofi Şandor, statuia Lupa Capitolina) şi 
Salina Turda.  

Salina, cel mai important obiectiv turistic 
din areal, a fost declarată încă din 1991 “mină 
muzeu”, dar de abia după amenajările recente, a 
căror recepţie s-a făcut în ianuarie 2010, a 
devenit unul dintre cele mai vizibile obiective 
turistice ale României. Prin galeriile şi minele 
de mari dimensiuni, prin conservarea unor 
elemente de interior originale (crivacul, Scara 
Bogaţilor etc.), prin amenajările noi care pun în 
evidenţă lacul minei Tereza sau stalactitele de 
sare din Mina Rudolf, sau prin încurajarea unor 
evenimente în cadrul salinei (concerte, 
spectacole de teatru etc.) salina reuşeşte să 
atragă un număr impresionant de turişti.  

Evoluţia numărului de vizitatori la Salina 
Turda înregistrează un trend crescător, în 
condiţiile în care în 2013 Salina a avut 347.216 
de vizitatori, iar în 2014, până la sfârşitul lunii 
august 376.782, mai mult chiar decât în 2010, 
anul redeschiderii salinei, când a fost vizitată de 
375.404 persoane (cf. declaraţiilor oficiale, în 
presă, ale conducerii). Salina Turda este un 
exemplu grăitor de succes al unor investiţii în 

amenajarea obiectivelor şi al impactului pe care 
astfel de amenajări îl pot avea.  

Astfel, pentru a caracteriza pe scurt 
valorificarea turistică în cadrul acestui areal, 
trebuie să ne referim la investiţiile majore în 
amenajări şi reabilitări şi la o promovare 
susţinută pe plan naţional şi internaţional care 
susţin o valorificare complexă, pe tot timpului 
anului. De asemenea, putem observa încercări 
de interconectare a resurselor arealului, prin 
promovarea (inclusiv pe site-ul oficial al salinei) 
altor resurse turistice, naturale (Cheile Turzii 
sau Cheile Turenilor) sau antropice. În plus, în 
cadrul arealului apar şi iniţiative de a valorifica 
integrat resursele cu deschidere către Valea 
Arieşului, precum traseele culinare organizate 
de Slow Food Turda, care angrenează un număr 
în creştere de turişti, dar şi de furnizori de 
servicii interesaţi să fie incluşi în aceste trasee. 
„Itinerariile culinare Valea Arieşului în farfurie 
reprezintă o abordare inovativă asupra 
turismului, combinând activităţile gastronomice 
(activităţi de gătit combinate cu vizite în 
gospodăriile producătorilor tradiţionali) cu 
vizitarea principalelor obiective turistice din 
zonă” (Toader et al, 2012). 

Infrastructurile existente în arealul Turda 
sunt reprezentate de 14 unităţi de cazare cu un 
număr de 373 locuri de cazare (cf. Listei 
structurilor de primire turistice cu funcţiune de 
cazare clasificate, de la Autoritatea Naţională 
pentru Turism), şi nu au o ofertă turistică 
conturată în jurul turismului cultural.  
 

2.2 Arealul Depresiunii Trascău (Rimetea – 

Colţeşti)  

Caracteristicile pe care fenomenul turistic 
le are în Rimetea şi mai ales proporţia 
covârşitoare a turiştilor de etnie maghiară 
evidenţiază rolul decisiv pe care comunitatea 
locală îl are în conturarea ofertei atractive a 
arealului. Potenţialul pentru turism cultural al 
Depresiunii Trascău este conferit atât de 
prezenţa unor elemente istorice (Cetatea 
Colţeşti, minele de fier), etnografice (Muzeul 
etnografic din Rimetea înfiinţat în 1952 şi 
muzeele particulare - Ida neni şi Geley Anna, 
păstrarea elementelor tradiţionale, a unor tradiţii 
şi obiceiuri - Farşangul), cât şi de peisajul 
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cultural aparte cuprinzând situl rural Rimetea 
care păstrează arhitectura specifică arealului şi 
amprenta pusă de om asupra peisajului natural 
prin terasele antropice desfăşurate spre Colţii 
Trascăului.  

Populaţia satului Rimetea este formată în 
majoritate din maghiari, la fel şi clientela, astfel 
că promovarea turistică pe care comunitatea o 
derulează este adresată mai ales cererii 
potenţiale din străinătate. Pe plan local au loc 
câteva evenimente de promovare, precum 
Festivalului Produselor Tradiţionale, organizat 
în luna mai, 2014 de ANT, pentru punerea în 
valoare a gastronomiei, tradiţiei şi portului 
popular din această zonă. 

Clientela este una stabilă, fidelă şi care 
ajută la rândul ei la promovarea arealului. 
Valorificarea este una complexă, pe tot timpului 
anului, însă cu atingerea unor vârfuri în sezonul 
estival şi în jurul sărbătorilor principale.  

În ceea ce priveşte evoluţia 
infrastructurilor, remarcăm prezenţa a 21 
pensiuni clasificate, a 307 locuri de cazare (cf. 
Listei structurilor de primire turistice cu 
funcţiune de cazare clasificate, de la Autoritatea 
Naţională pentru Turism), număr de locuri în 
creştere, faţă de 2011, când numărul era de 242 
în cadrul a 21 pensiuni (Cocean G., 2011).  
 

2.3 Arealul Arieşului Mijlociu (Poşaga - 

Sălciua - Baia de Arieş – Lupşa)  

Arealul prezintă un potenţial turistic 
cultural ridicat, între care remarcăm prezenţa a 
două elemente mai importante. Primul este 
reprezentat de mănăstirile şi bisericile de lemn; 
Mănăstirea Lupşa [Fig. 1] este cea mai 
cunoscută, urmată de cea de la Poşaga şi de cea 
din cătunul Sub Piatră [Fig. 2], lor adăugându-se 
bisericile de lemn din Baia de Arieş (Biserica de 
lemn "Învierea Domnului", Brăzeşti şi Biserica 
de lemn "Pogorârea Sf. Duh", Sartăş), din Lunca 
Largă sau Runc. Arhitectura tradiţională – 
arhaică, formată din locuinţele temporare şi 
şurile tipice risipite pe platourile dinspre 
Masivul Bedeleu sau Scăriţa Belioara reprezintă 
al doilea element de interes. 

Putem menţiona şi muzeele şi expoziţiile 
(Muzeul Etnografic "Pamfil Albu" din Lupşa,  
Expoziţia etnografică Ocoliş şi Expoziţia 

 
Fig. 1. Mănăstirea Lupşa 

 

 

Fig. 2. Mănăstirea din cătunul Sub Piatră 
 

etnografică “Valer Butură” din Sălciua) şi 
prezenţa vechilor linii de cale ferată cu 
ecartament îngust, care nu mai sunt funcţionale 
din 1997 dar care pot constitui, în condiţiile unei 
reabilitări, o altă resursă atractivă.  

În areal funcţionau în 2013 patru pensiuni 
în comuna Sălciua (dintre care trei în cătunul 
Sub Piatră) cu 128 locuri de cazare, una în 
Lupşa a 36 locuri cazare şi una în Baia de Arieş 
cu 16 locuri cazare (cf. date INS).  

Trebuie însă subliniat faptul că, în arealul 
Sălciua, unde se constată concentrarea bazelor 
de cazare, cea mai mare parte a activităţilor 
turistice sunt cuprinse în sfera turismului 
recreativ. Dezvoltarea acestui tip de turism este 
prilejuită de prezenţa unor resurse naturale 
importante, precum abruptul masivului Bedeleu, 
Peştera Huda lui Papară sau Ponorul Vânătara. 
În această zonă, practic resursele turistice 
culturale complează doar oferta turistică 
preponderent recreativă, adresându-se acelei 
clase de turişti culturali ocazionali, a căror 
motivaţie principală în alegerea destinaţiei nu 
este una culturală. 
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2.4 Ţara Moţilor  

In funcţie de specificul ofertei turistice şi 
de direcţiile de dezvoltare a turismului, arealul 
Ţării Moţilor va fi analizat pe două componente: 
Bazinul Superior al Arieşului (incluzând 
localităţile Câmpeni, Arieşeni, Albac, Horea, 
Gârda, Scărişoara, Avram Iancu şi Vidra) şi 
arealul Roşia Montană-Abrud.  

 
2.4.1 Bazinul Superior al Arieşului 

Bazinul Superior al Arieşului etalează o 
zestre atractivă importantă, alcătuită atât din 
obiective turistice naturale, mare parte a 
arealului făcând de altfel parte din Parcul 
Natural Apuseni, cât şi antropice. Potenţial 
turistic cultural al acestei zone este construit în 
jurul a câtorva elemente de referinţă: arhitectura 
specifică derivată din ocupaţiile tradiţionale de 
prelucrare a lemnului, semnificaţia istorică a 
arealului şi anumite evenimente şi manifestări.  

Nu putem să nu remarcăm faptul că cel 
puţin primele elemente de interes vin în 
completarea celor din arealul analizat anterior, 
punându-se în evidenţă posibilităţile de realizare 
a unei rute cu tentă cultural-religioasă, prin 
valorificarea mănăstirilor şi bisericilor de lemn 
din Bazinul Mijlociu al Arieşului, continuând cu 
cele din Ţara Moţilor: Biserica de lemn 
"Înălţarea Domnului" din Arieşeni, Biserica 
"Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Gârda de 
Sus, Biserica de lemn "Sfinţii Trei Ierarhi" din 
Goieşti, comuna Vidra sau Biserica „Sfinţii 
Arhangheli” Lăzeşti. Dezvoltarea activităţilor 
specifice turismului religios este una dezirabilă, 
întrucât ele pot contribui semnificativ la 
îmbunătăţirea situaţiei economice a unui areal 
(Pohoaţă et al., 2013).   

Un al doilea aspect, legat de arhitectura 
tradiţională, din nou complementar arealului 
anterior, este pus în evidenţă de casele de 
mutătură, cu acoperişurile din ramuri de molid 
şi aşchii care conturează peisajul cultural 
specific al Platoului Scărişoara-Ocoale [Fig. 3] 
sau cel din Poiana Călineasa, casele cu târnaţ 
sau cămară, derivate din cele de mutătură sau 
cele cu două niveluri. Trebuie să menţionăm şi 
instalaţiile tradiţionale din zona Vadu Moţilor 
sau Valea Morilor, care, aşa cum subliniază 
Petrea et al, în 2011, (referindu-se la elemente 

similare din Ţara Beiuşului), deşi nu mai au o 
valoare practică, au căpătat în schimb o valoare 
artistică, fiind considerate atracţii de referinţă 
pentru un areal.  

 

 
Fig. 3. Arhitectură tradiţională în Gheţar 

 

 
Fig. 4. Linia cu ecartament îngust la Abrud 

 
În plus, Câmpeni, Albac, Horea, Avram 

Iancu sunt toate legate la nivel de semnificaţie 
de Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan şi de 
Revoluţia de la 1848. Astăzi, legat de aceste 
evenimente se pot identifica resurse turistice 
culturale preţioase: la Câmpeni, muzeul de 
istorie este găzduit de casa în care Avram Iancu 
a avut cartierul general, în comuna Avram Iancu 
se află casa natală şi bustul „Crăişorului”, în 
Albac este amplasat bustul lui Horea, creat de 
Romul Ladea, iar la Fericet (com. Horea) se află 
casa memorială a acestuia.  

Potenţialul cultural al arealului este întregit 
de o serie de evenimente recunoscute: ,,Târgul de 
fete de pe muntele Găina”, Târgul de la Poiana 
Călineasa, Târgul Naţional de Turism Rural de la 
Albac, precum şi de expoziţiile etnografice din 
Horea, Pătrăhăiţeşti, Vadu Moţilor, Vidra şi Gârda 
de Sus – Gheţar (o expoziţie cu vânzare, 
amenajată într-o casă tradiţională).  
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Remarcăm faptul că, datorită bogatului 
potenţial cultural şi natural al arealului, care 
cuprinde câteva dintre geomorfositurile de 
referinţă ale Munţilor Apuseni (Peştera Gheţarul 
de la Scărişoara, Peştera Gheţarul de la Vârtop, 
Peştera Poarta lui Ionele, Izbucul Tăuz, cheile 
Ordâncuşei, Albacului, Văii Morilor etc.) aici 
apare şi cea mai ridicată durată medie a 
sejurului turistic din cadrul bazinului Arieşului, 
la Albac, de 2.96 zile în anul 2013, urmat de 
Gârda cu 2.59 zile şi Arieşeni cu 2.55 zile, în 
condiţiile scăderii valorilor celorlalte areale, la 
Turda durata sejurului fiind în anul 2013 de 1.27 
zile sau la Rimetea de 1.73 zile [Fig.5].  

 

 
Fig. 5. Evoluţia duratei sejurului turistic în 

principalele localităţi din Bazinul Arieşului  
(Sursa: interogare bază de date INS) 

 
De asemenea, arealul Ţării Moţilor prezintă 

cea mai consistentă infrastructură de cazare, aici 
funcţionând, în anul 2013, 77 pensiuni, 
concentrate în Arieşeni (32), Albac (20) şi 
Gârda de Sus (12), cu un total de 1.240 locuri de 
cazare (cf. Listei structurilor de primire turistice 
cu funcţiune de cazare clasificate, de la 
Autoritatea Naţională pentru Turism). Un lucru 
care poate fi imputat însă unui număr mare de 
pensiuni din acest areal este standardul slab al 
soluţiilor arhitecturale propuse care nu se 
încadrează în specificul local. „În plus, prin 
proliferare anarhică, pensiunile de orientare 
rustic-occidentală s-au standardizat şi s-au 
banalizat treptat, devenind tot mai puţin 
atractive ca arhitectură.”(Barbieri et al, 2012) 
Acest fapt, se arată în proiectul coordonat de 
Barbieri, a avut repercusiuni la nivelul 
satisfacerii cererii turistice, care caută în fapt un 

spaţiu autentic, cu arhitectură tradiţională în 
care să poată avea o experienţă autentică/ 
profundă.  

 
2.4.2 Arealul Roşia Montană - Abrud 

Renumele aşezării Roşia Montană este 
datorat unei multitudini de aspecte diferite: 
pornind de la faptul că numele Alburnus Maior 
se leagă de descoperirea tăbliţelor cerate, dintre 
care 25 se mai păstrează integral în muzee 
europene, şi care au fost considerate una dintre 
sursele dreptului roman, până la galeriile 
romane, “monumente unice în toată Europa” 
(Piso, 2012) sau arhitectura specifică din centrul 
localităţii. De altfel galeriile trapezoidale au fost 
invocate şi în notele de fundamentare pentru 
includerea Roşiei Montane pe lista tentativă 
UNESCO supuse atenţiei autorităţilor de către 
Asociaţia Arhitectură Restaurare Arheologie sau 
în Raportului Proiectului Minier Roşia Montană 
cu patrimoniul cultural al zonei, înaintat de 
Comitetul Naţional Român ICOMOS, unde se 
subliniază faptul că sistemul de galerii romane 
discutat este „cel mai complex şi extins sistem 
de exploatare minieră subterană din epoca 
romană – doar parţial explorat şi puţin cercetat 
(cu un potenţial ridicat de a oferi noi informaţii 
şi noutăţi privind cunoaşterea acestui aspect al 
civilizaţiei romane)”.  

În al doilea rând, centrul localităţii este 
unul de patrimoniu şi atractiv pentru vizitatori, 
„Roşia Montană este un sat minier tradiţional 
îngheţat în momentul incipient al procesului de 
urbanizare.” (Apostol şi Bâlici, 2012). 
Unicitatea şi complexitatea peisajului cultural al 
Roşiei Montane sunt subliniate şi de celelalte 
elemente de interes: alte vestigii arheologice, 
bisericile din sat, cele 29 de tăuri, galeriile de 
coastă etc.  

Specialiştii în domeniu s-au pronunţat deja 
în nenumărate rânduri asupra faptului că Roşia 
Montană îndeplineşte toate criteriile pentru a fi 
declarată sit UNESCO, fapt care, pentru turism 
ar avea implicaţii deosebite, printr-o creştere şi 
mai mare a vizibilităţii şi implicit a numărului 
de turişti. 

Acest demers este blocat însă de autorităţile 
locale, a căror direcţie de acţiune se desfăşoară 
strict către susţinerea proiectului minier, cu 
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respingerea altor direcţii de dezvoltare şi, sigur, 
fără demersuri de accesare a altor fonduri pentru 
proiecte sociale, infrastructură etc. De altfel, 
autorităţile sunt direct răspunzătoare pentru 
lipsa investiţiilor (altele decât provenienţă 
RMGC) prin adoptarea în 2014 al aceluiaşi Plan 
Urbanistic General, fapt care presupune 
păstrarea statului de zonă monoindustrială, 
excluzând deci activităţile turistice, edificarea  
infrastructurii turistice şi de servicii. 

Cu toate acestea, prin activitatea susţinută a 
unor localnici, asociaţii profesionale şi ONG-uri 
implicate în dezvoltarea alternativă şi 
promovarea Roşiei Montane, aici se practică azi 
turismul. Sigur, există o perioadă de vârf, 
prilejuită de festivalul FânFest, festival cultural 
de activism, în cadrul căruia au loc workshop-
uri, conferinţe, ateliere, prelegeri, lansări de 
carte, proiecţii, dar şi activităţi specifice 
turismului cultural precum tururile tematice 
menite să evidenţieze zestrea atractivă şi 
activităţile tradiţionale din areal etc. Festivalul 
aduce în fiecare an la Roşia Montană câteva mii 
de participanţi (7.000 de participanţi în 2014 şi 
un maxim de 15.000 participanţi în 2006, cf. 
organizatorilor). De altfel, prezenţa acestui 
festival reprezintă un avantaj evident, de vreme 
ce, la nivel mondial, evenimentele şi 
festivalurile sunt considerate ca fiind o 
dimensiune importantă a turismului cultural 
(Pociovalişteanu şi Niculescu, 2010). 

 Însă Roşia Montană oferă acum şi 
programe complexe de sărbători, mini-vacanţe 
de 1 Mai etc şi tabere de vară de arhitectură, 
pentru restaurarea clădirilor de patrimoniu. 
Numărul vizitatorilor la principalele obiective, 
Muzeul Mineritului “Alburnus Maior” şi 
galeriile romane este de aprox. 20.000 turişti/an 
(Jurj, 2014).  

Avantajele comparative pe care le are acest 
areal rezidă în faptul că la acest moment (după 
implicarea diferiţilor actori în dezbaterile 
publice şi după mişcările de stradă din toamna 
anului 2013) Roşia Montană este o locaţie foarte 
vizibilă în România, percepută de tot mai mulţi 
oameni ca ceea ce este, o locaţie de patrimoniu 
universal. Însă, pentru Roşia Montană 
oportunitatea majoră rămâne includerea în 
patrimoniul UNESCO, fapt care ar însemna o 

vizibilitate şi mai mare pe plan internaţional. Pe 
de altă parte acest lucru ar însemna eşecul 
definitiv al proiectului minier, fapt care se poate 
preconiza că va genera o publicitate masivă; 
Roşia Montană se poate transforma astfel 
într‐un simbol al activismului, unde să se 
organizeze workshop‐uri, seminarii, alte 
festivaluri etc. Astfel se pot explora şi exploata 
beneficiile turismului creativ, formă de turism 
sustenabilă şi care contribuie la dezvoltarea 
destinaţiilor.  

Implicarea comunităţii este un alt factor 
care trebuie subliniat. Chiar dacă până acum 
doar doi localnici au reuşit să deschidă pensiuni, 
cazarea în cadrul vacanţelor organizate şi a 
festivalului este asigurată de localnici, în cadrul 
propriilor gospodării (aşa cum au reuşit să le 
amenajeze pe cele existente, de vreme ce nu le 
pot extinde sau modifica substanţial, limitaţi 
fiind de Planul Urbanistic General). Experienţa 
participanţilor la Fânfest este astfel una 
autentică, în care ei ajung să cunoască 
„roşienii”, poveştile pe care aceştia le 
împărtăşesc, modul de viaţă tradiţional din 
gospodăriile vechi etc.  

Acestui areal i se adaugă şi oraşul Abrud, 
care contribuie la oferta turistică a zonei prin 
potenţialul turistic cultural complementar cu 
arealul anterior, numeroaselor case memoriale 
adăugându-li-se linia ferată de ecartament îngust 
Abrud - Câmpeni, care a fost recent redată în 
funcţiune (deşi cu un aspect relativ dezolant 
încă [Fig.4]) şi infrastructura de cazare (patru 
pensiuni a 57 locuri de cazare - cf. Listei 
structurilor de primire turistice cu funcţiune de 
cazare clasificate, de la ANT).  
 

 3 Concluzii 

Bazinul Arieşului are un potenţial turistic 
cultural semnificativ, complex şi diversificat, 
care a prilejuit dezvoltarea fenomenului turistic 
în câteva areale principale din cadrul său. În 
cadrul acestora, se observă că dezvoltarea 
turismului cultural este mai accelerată în cazul 
unor investiţii financiare relevante destinate 
reabilitărilor şi reamenajărilor obiectivelor sau 
în cazul unei implicări decisive ale 
comunităţilor şi a altor stakeholderi. În schimb, 
dezvoltarea fenomenului turismului în general, 
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reflectată în proliferarea bazelor de cazare şi 
durata lungă a sejurului turistic, are loc mai ales 
în locaţiile în care turismul cultural se asociază 
şi cu alte forme de turism bazate pe alte 
resursele naturale. 

Cu toate că potenţialul turistic cultural al 
bazinului Arieşului prezintă aspecte de 
complementaritate evidente între arealele 
identificate, totuşi conectarea lor prin 
promovarea integrată a obiectivelor atractive, 
prin complementaritatea ofertei turistice a 
unităţilor de deservire turistică şi stabilirea unor 
rute tematice nu este încurajată, în ciuda 
avantajelor evidente pe care astfel de demersuri 
le-ar avea. 
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Abstract: - Identification of suitable green areas for leisure and recreation planning, using remote sensing 

techniques and GIS spatial analysis. Case study: Zalău city. The economical and social development that 
many cities have known in the recent decades has led to significant changes in terms of how the land is used. 

The analysis of how land use has changed in these areas highlights the emphasized and significant 
restriction of the territories occupied mainly by pastures, orchards, forest, areas suitable for development 
and improvement of leisure and recreation facilities. The need for space for recreation and leisure 
development resides in the need for a harmonious development of the human community and regional 
planning in accordance with the legislation. The study aims at identifying the areas which are suitable for 

setting local green spaces using remote sensing techniques and spatial analysis in the GIS environment for 
Zalău, a city which has known a very sudden expansion in the recent years. 

 
Key-words: green areas, parks, remote sensing, NDVI, G.I.S. spatial analysis 
 

 

1 Introduction 
From the perspective of public 

administration, the green areas located inside the 
settlements are population-oriented facilities with 
the main purpose of providing the most favourable 
services for leisure and recreation. The concept of 
green areas destined for rest and recreation 
highlights several territorial facilities among 
which the most important are parks, green areas 
created in the vicinity of homes, public gardens, 
sport fields etc.    

The development of residential areas has 
usually been made in the disadvantage of green 
areas by eliminating pastures, grasslands, orchards 
and sometimes forests from the agricultural use of 
the land. Irrational exploitation, without an 
appropriate sistematisation of the built-up areas 
leads inevitably to a major shortage in the areas 
destined for leisure and recreation. 

At the european level, in January 11th 
2006, the European Comission adopted the 
COM(2005)718 Communication on ”Thematic 
Strategy on the Urban Environment” which 

defines the Comissions’ ideas on the Thematic 
Strategy on the Urban Environment. 

This communication identifies the 
problems affecting the urban areas in Europe, 
focusing on four prioritary themes: urban 
environmental management (discusses the role 
of NGOs and of the civil society in the local 
planning and the new administrative systems), 
urban transport (deals with the problem of 
trasport management, the general tendency of 
traffic development), sustainable building (is 
concerned with the legal basis of the building 
regulations, the efficiency in the use of energy 
and resources etc.), urban design (highlights the 
problem of green areas, the relationships 
between the city centre and the suburbs, the 
present conditions of historical buidings). 

In the member states of the European 
Union the issue of green areas is determined 
both through the specific legislation and the 
decisions and actions of the local authorities.   

The objectives in the field of green areas are 
established through the Governmental Decision 

1 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca, România. e-mail:  
2 Romanian Academy, Cluj Subsidiary Geography Section, No. 9, Republicii Street, 400015, Cluj-Napoca, Romania: 
sbilasco@geografie.ubbcluj.ro 
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114/2007 which modified the GD 195/2005 
concerning the environmental protection and the 
24/2007 Law  concerning the administration of 
green areas in urban areas: the green areas’ 
protection and presenvation for the conservation of 
biodiversity, the expansion of green areas so that 
they provide 20m2/inhabitant until 2010 and 
26m2/inhabitant until 2013 by including the areas 
with ecological or socio-cultural potential in the 
category of green areas, by identifying the 
territories with a scarce representation of green 
areas and the expansion of areas covered with 
vegetation, the regeneration, expansion and the 
improvement of the green areas’ composition and 
quality.  

Green areas, as fields covered with 
vegetation, can be spatially identified inside or 
outside the built-up areas and some of these 
surfaces (e.g. forested areas), which have as their 
main purpose the provision of leisure and 
recreation are located both inside and outside the 
urban areas.   

By analysing the urban evolution of Zalău a 
major discrepancy becomes obvious through the 
expansion of built-up areas on the surface of 
existing green areas (civil buildings and places 
of worship were built inside the main city parks- 
Heroes’ Park, Youth’s Park, Dumbrava Park- 
which has led to massive deforestation of trees 
and bushes and thus, partially and sometimes 
totally altering the surfaces of these parks as 
well as their landscape, without considering 
their ecological and economical values).  

The Zalău Municipality currently owns a 
surface of 73.000 m2 represented by parks (the 
Central Municipal Park has 4.6 hectares, the 
Heroes’ Park has 0.7 hectares, the Youth’s Park 
has 2.1 hectares and the Brădet Park has 0.4 
hectares), street green areas with a surface of 13 
hectares, neighbourhood green areas among 
blocks of flats, with an area of 59.3 hectares, 
hedges totalising a length of 73 kilometres, 
49160 trees and bushes and a surface of 9.300 
m2 planted with flowers [Fig. 1]. 

 

 
Fig. 1. Map of existing green areas 
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In the last few years the green areas have 
been increasing in the Zalău Municipality, thus 
the surface distribution of urban areas has 
changed according to the General Urban Plan, 
most of the times without a clear policy 
formulated by the local administration.  

The identification of green areas which are 
suitable for recreation and sport is made by 
defining a complex model of spatial analysis 
which is structured in three main parts: a spatial 
analysis model for the identification of possible 
locations for the creation of new green areas and 
a GIS model of spatial analysis for identifying 
the territories which are suitable for the creation 
of recreational green areas, considering the 
morphometric restrictivity and the surface.  

 
2. Identification of possible locations 
for green areas  

The analysis of vegetation and the 
identification of changes in the areas occupied by 
vegetation are key elements in the evaluation and 
monitoring of natural resources, mainly apliable 
to monitoring studies and the identification of 
protected areas and areas suitable for leisure and 
recreation. Thus, the detection and the 
quantitative assessment of the green vegetation 
represents one of the main applications of remote 
sensing in the management of environmental 
resources and in the decision-making for natural 
areas’ rehabilitation.     

 
2.1 Identification of green areas using the 
NDVI model 

The Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) was included in the scientific literature 
by Rouse in 1973, with the intention of mapping 
the plain vegetation from the USA using ERTS 
satellite images (the first generation of Landsat 
images).  

The NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) is one of the most well-
known and used indices for the spatial analysis 
and the identification of vegetation areas. The 
NDVI, as a method of spatial analysis, offers a 
standardised method of comparing the “green” 
of vegetation using satellite images. The main 
bands used in the process of deriving the NDVI 
are represented by the near infrared band and 
the red band from the electromagnetic spectrum.  

The result of deriving the NDVI using the 
two electromagnetic bands is represented by a 
raster database with values ranging between -1 
and 1, which represent the approximate value of 
the areas with or without vegetation. The values 
closer to +1 indicate a high consistence of the 
vegetation, while the values closer to -1 indicate 
the areas without any vegetation, with baren soil 
or rock. The NDVI is useful in the mapping of 
vegetation areas, vegetation types, health status, 
land use etc.  

 
2.1.1 Database 

For the spatial analysis model which has as 
its main purpose the identification of the 
available green areas which can be developed 
for leisure and recreation, we used a specific 
database for attaining this goal [Tab. 1]. 

 
Table 1. The structure of the database used for deriving the NDVI 

Nr.  
Database  

(name) 
Structure type Attribute Database type 

1. Limit vector area primary 

2. 
Satellite images 
Landsat 8 

band 4 raster (tif) - primary 
band 5 raster (tif) - primary 

3. NDVI grid value between -1 and 1 derived 
 

The limit of the study area is represented by 
the limit of the administrative territory of Zalău 
Municipality which was included in the spatial 
analysis model as a poligonal vector structure 
with the main purpose of better identifying the 
satellite images to be used. The Landsat 8 
spectral bands were obtained without any cost 

by downloading them from the site 
earthexplorer.usgs.gov for the development of 
the NDVI model. By following the selection 
methodology [Fig.2] of these satellite images 
we identified and used the LANDSAT 8 
satellite images taken in 20 July 2014 for 
deriving the NDVI. 
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Fig. 2. Framework of area selection 

 
The selected spectral bands which were used 

for deriving the NDVI are represented by band 
4 –RED (0.630 – 0.680 µm) and band 5-NEAR 

INFRARED (0.845 – 0.885 µm) [Fig. 3 and Fig. 
4] with a resolution of 30 m.  

 

  
                  Fig. 3. Band 4 (RED)                                             Fig. 4. Band 5 (NEAR INFRARED) 
  

The red band is used for differentiating 
between the different plant species and for 
determining the limits between the different soil 
categories, geological structures and 
engineering works. The near infrared band is 
useful in determining the vegetal biomass, in the 
identification of cultures, to highlight the 
contrast between soil-culture and land-water, to 
differentiate the aquatic from the dry surfaces.  

 

2.1.2 NDVI derivation 

The derivation of the NDVI was 
accomplished using the functions of spatial 
analysis available in the ArcGis 10.1 software, 
by using the specific formula of the index which 
is integrated in the spatial analysis formula 
implemented in the software through the Spatial 
Analyst extension and the Raster Calculator tool. 

The formula for calculating the NDVI is 
represented by a ratio between the difference of 
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band 5 (near infrared) and band 4 (red) and the 
sum of the two spectral bands. 

 
where: NDVI – Normalized Difference 
Vegetation Index 

NIR – near infrared spectral band (Near 
Infra Red – band 5 Landsat) 

R – red spectral band (visibile, Red – band 
4 Landsat) 

 

By using the Raster Calculator tool which 
is integrated in the Spatial Analyst Tools, the 
NDVI equation was implemented as a spatial 
analysis equation: 

 
Float("4.tif" - "3.tif") / Float("4.tif" + "3.tif") 

 
The result of this spatial analysis equation 

is represented by a raster database with values 
of the cells ranging between -0.43 and 0.49 
[Fig.5]. 

 

 
Fig. 5. Spatial distribution of the NDVI 

 
For a better discrimination between the 

vegetation areas and the areas without any 
vegetation, the values of the NDVI were 
classified by attributing negative values to the 
areas without vegetation and gradual, above-
zero values to the areas with vegetation, 
according to the degree of vegetation coverage 
(Păcurar et al. 2013). 

The quantitative analysis of NDVI which 
was performed at the level of the entire study 
area using the values’ histogram [Fig.6] 

highlights a high density of the areas with 
values above 0 and between 0 and 0.1 (areas 
with rare vegetation), 0.3 and 0.48 (areas with 
very dense vegetation) and a relatively low to 
average density of the values 0.1 and 0.3 which 
are associated with areas which are covered 
with vegetation to an average extent. 

After analysing the results of the derived 
NDVI one can notice the high availability of the 
areas which are suitable for the development of 
green areas with a leisure and recreation purpose.  
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Fig. 6.  Histogram of NDVI values 

 
At the same time the existing green areas are 
shown to be scarcely available inside the built-up 
areas and the development of the built-up areas 
lacks a clear policy concerning the management of 
green areas according to the development of built-
up areas (the green areas which were identified on 
these surfaces are almost inexistent). 
 
3. GIS spatial analysis model for 
identification of surfaces displaying 
pretability to the development of green 
leisure areas 

The GIS spatial analysis model represents 
the second part of the complex spatial analysis 
model and is realised through an identification 
and an integrated analysis of the morphometric 
constraints (considering the topography of the 
whole territorial administrative unit of the Zalău 

Municipality) as well as through the surface 
constraints integration (considering the 
minimum legislative regulations). 
 

3.1 Morphometric constraints in the green 

areas’ identification process 

In the territorial planning process, the 
morphometric criteria seen as constraints from a 
territorial planning perspective are taken into 
account when the goal is set for the possible 
future leisure activity area identification.  

For the model establishment the slope and 
density fragmentation have been taken into 
account as criteria composing the main 
restrictions in the identification model and leisure 
activities proposal, by integrating at the same 
time the results of the NDVI model, as an input 
database for the existent available green spaces. 

 
3.2 The database 

The model is developed on the basis of 
primary modelled data as well as on derived 
ones, resulted from the NDVI model derivation 
process and from the use of the digital elevation 
model. The main database’s structure that is 
introduced in the equation model consists of: 
contour lines, hydrography, the territorial 
administrative unit’s limits, the digital elevation 
model, slope, density fragmentation [Table. 2]. 

 
Table.2 Database structure 

No. 
Database 

(name) 
Structure type Attributes Database type 

1. Contour lines Vector height primary 
2. Hidrography Vector - primary 

3. 
Territorial administrative unit’s 
limits 

Vector - primary 

4. Digital elevation model Grid height modelled 
5. Slope Grid degrees derived 
6. Density fragmentation Grid meters modelled 
7. NDVI Grid Parameter value modelled 

 
The contour lines have been obtained 

through the vectorising of the 1:25000 scale 
maps having a practical use in the building of the 
digital elevation model and being considered as 
primary databases for the model’s construction. 

The interpolation process, namely the Topo 
to Raster function, will lead to the digital 
elevation model construction by taking into 

account the hydrography so as to generate a 
correct DEM from a topographical point of view. 

The slope is an absolutely necessary 
parameter used in the identification process of 
green spaces, due to the fact that it can be a 
triggering factor for certain hillslope processes 
(as a quatitative element) and a relief 
generating factor as well, on account of the 
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hillslope processes (seen form a quantitative 
perspective). Taking into account the two types 
of spatial analysis of the quatitative and 
qualitative declivity, Irimuş et al. (2005) 
propose a slope classification on six intervals 
that will be used in the present study and 
integrated in the spatial analysis model as a 
restricting factor. 

The slope analysis at the Zalău territorial 
administrative unit level shows a great 
extension of the surfaces with slopes between 
5º and 15º, summing up to a surface of 56.44 
km², representing 62% out of the total 
territorial administrative unit, followed by the 
2º and 5º slope category covering 18.52 km², 
namely 21% of the total surface, whereas the 
0º-2º and 2.1º-5º slope categories with a 
percentage of 17% out of the total built-up 
area, namely 25.4 km². 

The density fragmentation or relief energy 
represents the difference between the point of 
highest altitude and the lowest point on the 
surface unit, having a direct influence on the 
development of leisure activities areas due to 
the high or low altitudinal areas. A surface 
displaying a high vertical fragmentation will 
induce a restriction for the developing of 
territorial landscape planning at a local level 
and for the development of technical 
infrastructure specific to a certain planning, 
namely in the present case, for the local 
community’s leisure activitiy areas. 

In general, the methodology for the 
database construction related to the 
fragmentation density makes use of a 1 km² 
surface as a reference unit, but taking into 

account the demands imposed by the present 
study (where there are relatively small surfaces 
under 1 hectare), using the hectare as a 
reference surface for the map creation and 
implicitly for the database related to the relief 
energy is considered as more appropriate. 

The analysis of the fragmentation density 
reveals a very big expansion of surfaces with a 
high fragmentation density, up to 20 m on the 
reference surface, and a small expansion of the 
surfaces with a great fragmentation density, 
above 20 m on the reference unit, generally 
identified at the contact of Meseşului Mountains 
with the Meseşului Hills, surfaces covered by a 
very good and dense vegetation, especially with 
deciduous and coniferous forests. 

The territorial surfaces suitable for 
planning green spaces on which very low 
values of the fragmentation density have been 
identified are relatively little, occupying just 
4.02 km², namely 4% of the Zalău 
administrative unit’s total surface. 

Each element of the database is included 
in the spatial analysis model as a parameter 
according to its specific nature, insisting on the 
identification of surfaces that can be used for 
the development of leisure activity areas. 

 
3.3 Spatial analysis 

Using the information extracted in the 
phase of building the specific databases that are 
also very necessary for the model completion, 
the authors have identified the quantitative 
values defining the surfaces with pretability for 
each parameter [Table 3], values used in the 
spatial analysis process (Bilaşco et al., 2013). 

 
Table 3. The parameters used in the modelling process 

No. Parameter Pretability Values Observations 

1. 
NDVI  

 

≥ 0,1 
and 

≤ 0,3 

The values of the NDVI idex between 0.1 and 0.3 identified on 
the analysed surface are specific to the grass territories and to 
the low density vegetation terrains, characteristic to the 
maximum pretability territories for the present purpose; the 
parameters up to 0.1 have been excluded as they define 
territorial surfaces with poor vegetation (where supplimentary 
works regarding their development would be needed) and the 
territorial surfaces identified by NDVI values higher than 0.3 
represent surfaces that define territories with very dense 
vegetation, namely forest areas in this case (inducing a 
restriction due to the forest-like manner of planning when it 
comes to this type of surfaces). 
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No. Parameter Pretability Values Observations 

2. 
Slope 

 

≥ 0 
and 
≤ 15 

Slope intervals with surfaces slightly sloped up to moderately 
sloped have been taken into account and considered as very 
good and good pretability surfaces for their planning as leisure 
activities due to the existing posibility for undertaking planning 
works specific to this type of locations. 

3. 
Fragmentation 

depth  
≤ 5 m 

 

The high differences in level on the surface unit lead to a high 
restriction due to the impossibility of actually making the 
necessary development works. Because the identification of 
leasure activities’ possible locations is desired, the authors 
consider that the territorial reference units where there is a <5m 
level difference have a pretability in the indentification of the 
final objectives of the model. 

 
The Overlay technique facilitates the 

spatial analysis on the basis of several territorial 
components so as to highlight a certain specific 
location for the study area. In order to underline 
the surfaces with a pretability to leisure activity 
planning, the raster-raster Overlay technique has 
been employed through the raster layers 
combination of grid type, represented by the 
modelled databases and the derived ones that 
were previously presented (Bilaşco et al., 2013). 

The model’s completion needed a spatial 
analysis equation to be developed, comprising 
the structures in the raster basis and functions of 
the ArcGIS program, implemented in the Raster 
Calculator module under the following form: 

 
 ("NDVI" >= 0.1) & ("NDVI" <= 0.3)  

& ("Slope" <= 15) & 

("FragmentationDepthOfRelief (m)" <= 5) 

 

The result, following the integration of the 
spatial analysis equation in the Raster Calculator 
module in ArcGIS, consists of a grid type raster 
database that has as “attributes” (values) the 
values of “0” and “1”, “0” standing for areas with 
no pretability for the planning and development 
of green areas for leisure purposes and “1” 
representing the surfaces with a 100% pretability, 
identified on the basis of the parameters taken 
into account, for the development of the afore 
mentioned spaces [Fig. 7]. 

The analysis of the resulted database shows 
a very high extension of the restricting areas 
situated especially on the slopes of the Meseş 
Mountains and their contact with the Meseşului 

Hillslopes, as well as in the Almaş-Agrij 
Depression. Surfaces that show pretability can 
be identified especially in the low area of the 
Zalău Depression and at its contact with the 
Meseşului Hills in the wide valley areas 
draining the two morphological units. 

From the point of view of a quantitative 
analysis of surfaces occupied by restrictive areas 
and by pretable ones, the authors observe a great 
expansion of the restrictive surfaces on the Meseş 
Mountains and Almaş-Agrij Depression relief 
units with 19.2 %, representing 7.76% of the total 
Zalău territorial administrative unit surface, as 
opposed to the surfaces displaying pretability 
representing 0.05 %, namely 0.16 % out of the 
total surface. This aspect can be explained through 
the restrictive configuration of the topography in 
the two morphological units.  

The widest of areas with pretability for 
development of leisure spaces covers the Zalău 
Depression and the Meseş Hills morphometric 
units with percentages of 1.73 %, namely 1.5 % 
out of the total Zalău territorial administrative 
unit area, surfaces that can be compared with 
the restrictive ones displaying a very great span 
at the level of the Zalău territorial administrative 
unit, namely 27.89 % and 35.22 %. The big 
areal differences between the restrictive surfaces 
and the ones displaying pretability can be first 
of all explained through the very great territorial 
extension of the Zalău Depression and of the 
Meseşului Hillslopes on the administrative 
territory of the Zalău Municipality. 
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Fig. 7. Areas with different types of pretability 

 
 

The surfaces with pretability have 
displayed the widest area (1.73 km²) in the 
Zalăului Depression, followed by other areas in 
the Meseşului Hillslopes (1.05 km²).  

In the built-up Zalău Municipality area the 
same great differences can be observed between 
restrictive areas and the ones with pretability, 
the ones with maximum pretability occupying 
0.62 km² (6 % out of the total built-up area), 
whereas the restricting surfaces occupy the wide 
area of 10.19 km² (94 % out of the total built-up 
area). 

 
3.4 Identification of the areas with pretability 

according to surface dimensions  

Once the spatial analysis model was run on 
the raster-type data, areas with pretability that 
are compact have been identified, having 
surfaces between 0.05 ha and 26.45 ha. 

For the identification of areas with 
pretability, when it comes to leisure activities, 
we have chosen only those surfaces wider than 
1 ha during the selection from the polygon-type 
vector database resulted from the conversion of 

a raster representing the identified areas from 
which the polygons under 1 ha have been 
eliminated. 

On the basis of this methodology the 
authors gathered a number of 60 polygonal 
surfaces identified in the interior and exterior of 
the built-up area of Zalău municipality, surfaces 
that can be proposed for planning [Fig. 8]. 
 
4. Conclusions and recommendations 

GIS model application for spatial analysis 
in the projecting and planning of green areas is 
very useful and eases the amount of work that 
the territorial planners have to do. 

As a result of the final analysis of the model 
run on the basis of the existing raster data for the 
restrictive areas and for the ones showing 
pretability to planning leisure green areas, as well 
as on the basis of the vector-format database 
representing polygonal areas with surfaces wider 
than 1 ha, as well as their validation on the field, 
the authors propose the following [Fig. 9]: 
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Fig. 8. Surfaces displaying pretability for further planning 

 

 
Fig. 9. Planning proposals 
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1. Modernisation of the Municipal Central 

Park by trees and shrubs planting and the 
green areas development that would serve 
several purposes (leisure activities, sport, 
picnic, relaxation); 

2. Development for leisure and recreation 
purposes of the green area identified in the 
Dumbrava Nord neighbourhood, close to the 
Emergency Hospital of Zalău, with a total 
surface of 11.42 hectares; 

3. Proposal for the creation of a separate built-
up area and its insertion in the functional 
areas of the Zalău Municipality as a green 
area for leisure activities and sports. The 
needed surface for insertion within the built-
up areas has been identified as a surface 
displaying pretability during the spatial 
analysis model and it is situated on the 
Mâţei River in the place called Brădet 
Forest-Park. 
The spatial analysis model used in the 

present study allows an identification on the 
basis of the obtained results, and it allows a 
series of proposals to be made for the 
development and planning of green areas and 
leisure activities 

The model can be improved by the 
introduction in the spatial analysis equation of 
other factors that can induce restrictions 
regarding green spaces development, as well as 
by using primary databases or modelled ones 
superior in quality, such as higher resolution 
satellite images. 

 

This paper is made and published under the 
aegis of the Research Institute for Quality of 
Life, Romanian Academy as a part of 
programme co-funded by the European Union 
within the Operational Sectorial Programme for 
Human Resources Development through the 
project for Pluri and interdisciplinary in doctoral 

and post-doctoral programmes Project Code: 
POSDRU/159/1.5/S/141086. 
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MINORITATEA GERMANĂ DIN ROMÂNIA ÎNTRE DECLIN 
DEMOGRAPHIC ŞI ADAPTARE 

 
WILFRIED SCHREIBER

1
 

 

 
Summary. The German minority in Romania between demographic decline and adaptation. As most of the 

other national minorities in Romania, the German population declined by 40% between 2002 and 2011. The 
highest decreasing levels were registered in the counties and settlements where Germans had been colonized 
throughout the centuries, especially in Transylvania. Growth was only registered in Ilfov County due to the 
economic attractiveness. In 2011 there were still 11 towns with more than 500 German inhabitants and 14 

rural municipalities with more than 100 Germans. The demographic setback determined adaptation 
measures, especially within the Democratic Forum of the Germans in Romania and the Evangelical 
Lutheran Church. 

 
 
1. Introducere 
 În România recensământul din noiembrie 
2011 a consemnat un număr total al locuitorilor 
de 20.121.641, dintre care 89,6% aparţinând  
etnei române şi 10,4%   minorităţilor naţionale 
(la un număr de 1.236.810 de persoane cu 
informaţii nedisponibile). Cu 36.042 persoane, 
etnia germană se află pe locul patru în rândul 
minorităţilor etnice, după maghiarii, romii şi 
ucrainienii – de altfel un loc deţinut şi în 2002. 
 Despre minoritatea germană şi evoluţia ei 
numerică am mai publicat în anii anteriori 
(Schreiber 1993 şi 2002). Evoluţia numerică a 
fost una negativă, de la 119.436 în 1992 la 
59.764 în 2002 şi la 36.042 etnici germani în 
2011. Aceasta însemană un declin încetinit faţă 
de recensământul anterior, de 40%, minoritatea 
germană reprezennd, în 2011, doar 0,18% din 
populaţia României. Declinul diminuat între anii 
2002 şi 2011 – cel anterior a fost de 50% – se 
datorează atât emigrării mult dimiuate spre 
Germania cât şi intervalului ceva mai scurt 
dintre ultimele două recensăminte. Pe de altă 
parte, populaţia aparţinând etniei germane este 
în prezent mult îmbătrânită. 
 În cele ce urmează  vom prezenta o analiză 
comparativă dintre rezultatele ultimelor două 
recensăminte, 2002 şi 2011, cu privire la 
judeţele României şi la localităţile cu peste 100 
de etnici germani. 

 
2. Repartiţia actuală a etnicilor 
germani pe teritoriul României 
 Majoritatea etnicilor germani trăiesc şi în 
prezent în Transilvania (sens larg), adică în 
Ardeal, Banat, regiunile Sătmarului şi 
Maramureşului. Cu toate că, exceptând judeţul 
Ilfov, în toate celelalte populaţia germană s-a 
diminuat – majoritatea dintre ele cu între 40 şi 
60% –, judeţele din interiorul arcului carpatic au 
încă un număr de etnici germani care depăşeşte 
400, cu excepţia judeţelor colonizate cu secui 
(Harghita şi Covasna) precum şi judeţul Sălaj, 
rămas în afara ariei colonizate cu germani. 
Astfel, în prezent mai sunt opt judeţe şi capitala 
Bucureşti cu peste 1.000 de etnici germani. În 
trei judeţe se depăşeşte un număr de 4.000: 
Timiş, Satu Mare şi Sibiu (tab. 1). In judeţele 
extracarpatice numărul germanilor se menţine 
sub 150, cu excepţia judeţului Suceava, unde, în 
Bucovina, a existat o recolonizare în timpul 
imperiului habsburgic (sec. 18). Între 10 şi 20 
de etnici germani au fost număraţi în judeţele 
Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Vaslui 
şi Vrancea, numărul cel mai redus 
înregistrându-se în judeţul Teleorman: 5 (tab. 
1). 
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Tab. 1 Numărul etnicilor germani  la recensămintele din 2002 şi 2011 

             Judeţul    Total 2002    Total 2011    Urban 2011     Rural 2011 

Alba      1.311        728           491           237 
Arad      4.852      2.909        1.989           920 
Argeş         118           63             51             12 
Bacău         171           99            83             16 
Bihor      1.163         735          415           320 
Bistriţa-Năsăud         661         428         261           167 
Botoşani           59           28           23               5 
Braşov      4.418      2.923      1.947           976 
Brăila           56           31           29               2 
Buzău           43           19           18               1 
Caraş-Severin      6.149      2.897      2.374           523 
Călăraşi           26           13           10               3 
Cluj         944         687         618             69 
Constanţa         315         143         115             28 
Covasna         198         114           85             29 
Dâmboviţa           82           43           30             13 
Dolj         192           60           57               3 
Galaţi         140                       62           55               7 
Giurgiu           20           18             8             10 
Gorj           56           22           20               2 
Harghita         140           70           59             11 
Hunedoara      1.937         971         905             66 
Ialomiţa           26           14             6               8 
Iaşi         181           88           81               7 
Ilfov           71         111           57             54 
Maramureş      2.012      1.054      1.026             28 
Mehedinţi         259         151         145               6 
Mureş      2.045      1.478         855           623 
Neamţ         107           72           60             12 
Olt           27           11             9               2 
Prahova         291         149         123             26 
Satu Mare      6.417      5.006      1.884        3.122 
Sălaj         102           57           44             13 
Sibiu      6.554      4.244      2.880        1.364 
Suceava      1.773         717         450           267 
Teleorman           36             5             3               2 
Timiş    14.174      8.504      6.165        2.339 
Tulcea           83           23           20               3 
Vaslui           20           13             8               5 
Vâlcea         136           63           53             10 
Vrancea           41           10             6               4 
Bucureşti      2.358              1.209              1.209               - 

 
 O diminuare mai mare, de peste 60%  a 
etnicilor germani în 2011 faţă de 2002, s-a 
înregistrat în câteva judeţe extracarpatice (Dolj, 
Gorj, Teleorman, Tulcea şi Vrancea), dar aici 
numărul redus al lor suferă mai rapid modificări 
mari. O diminuare mai mică de 40% s-a 
înregistrat atât în câteva judeţe din Transilvania 
(Cluj, Mureş, Satu Mare) cât şi în două judeţe 

extracarpatice, cu puţin etnici germani (Giurgiu 
şi Neamţ). De remarcat că în judeţul Satu Mare 
predomină populaţia germană în mediul rural, 
iar şi în cazul judeţului Mureş ponderea lor în 
mediul rural este ridicată. La un  singur judeţ s-a 
înregistrat o creştere: în  judeţul Ilfov, sporire 
care poate fi explicată prin atracţia spre locuri 
de muncă din apropierea capitalei, aceste două 
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unităţi administrativ-teritoriale având o 
dinamică economică remarcabilă, mult mai 
mare decât a .altor regiuni. 
 În prezent majoritatea germanilor (68,6%) 
trăiesc în mediul urban. Acest fenomen se 
datorează şi unei migrări a populaţiei rurale 
către oraşe, migrare începută în anii 70 ai 

secolului trecut, odată cu industrializarea forţată 
a epocii socialiste. Recensământul din 2011 
arată un număr de 39 de oraşe cu mai mult de 
100 de etnici germani. Şapte dintre acestea au 
un număr de peste 1.000, iar alte patru între 500 
şi 1.000 (tab. 2). 

 
Tab. 2. Oraşe cu peste 500 de etnici germani (cf. Recensământului din 2011) 

Nr.crt.               Oraş                Judeţ     Nr. germani 

  1. Timişoara Timiş        4.193 
  2.  Sibiu Sibiu        1.561 
  3. Arad Arad        1.259 
  4.  Reşiţa Caraş-Severin        1.255 
  5.  Bucureşti         1.209 
  6.  Braşov Braşov        1.188 
  7. Satu Mare Satu Mare        1.044   
  8. Lugoj Timiş           748 
  9. Mediaş Sibiu           700 
10. Vişeu de Sus Maramureş           606 
11. Cluj-Napoca Cluj           544 

 
 Comparativ cu anul 2002 se remarcă o 
scădere semnificativă, cu 39%, a numărului 
acestor oraşe cu peste 100 de etnici germani. 
Reducerea germanilor a afectat în special trei 
categorii de oraşe: a. oraşe mari, reşedinţe de 
judeţ, de regulă în afara spaţiului de locuire 
tradiţională a germanilor: Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Ploieşti, Iaşi, Sf. Gheorghe, Alba Iulia; 
b. oraşe mai mici din regiuni locuite tradiţional 
de germani: Rupea, Orăştie, Agnita, dar şi oraşe 
din Bucovina de Sud: Câmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret şi Rădăuţ; 
c. oraşe industriale şi miniere care după 
revoluţie şi-au pierdut importanţa economică şi, 
prin urmare, şi numeroase locuri de muncă: 
Călan, Lupeni, Vulcan, Târnăveni. 
 În mediul rural diminuările au fost şi mai 
importante, din cauza dublei emigrări, spre 
Germania şi spre oraşe. În prezent există 
numeroase sate, locuite cândva de saşi sau 
şvabi, în care acum nu mai trăieşte niciun 
german. Exemplul cel mai elocvent în acest sens 
este satul Nocrich (jud. Sibiu), unde s-a născut 
baronul Samuel von Brukenthal, guvernatorul 
Transilvaniei între 1777 şi 1787. 
 Dacă în 2002 au mai existat 43 de comune 
cu peste 100 de etnici germani, în 2011 au fost 
doar 14: şapte în judeţul Satu Mare, unde 

Forumul Democrat al Germanilor a reuşit să 
ocupe chiar posturi de primar, câte două în 
judeţele Sibiu şi Timiş şi câte una în judeţele 
Arad, Bihor şi Mureş. Diminuările cele mai 
semnificative s-au înregistrat în judeţele Braşov 
(7 comune cu peste 100 etnici germani în 2002, 
zero în 2011), Arad (5 în 2002, una în 2011) şi 
Timiş (12 în 2002, două în 2011). Pierderi mai 
reduse le-a avut judeţul Satu Mare (9 în 2002, 
şapte în 2011), unde din totdeauna a predominat 
populaţia germană în mediul rural. 
 Din cauza structurii de vârstă a etnicilor 
germani, declinul demografic va continua şi în 
anii viitori. Considerăm că în jurul anului 2020 
vor mai exista aproximativ 22.000 – 25.000 
etnici germani. Această evoluţie necesită măsuri 
de protecţie şi de adaptări speciale. 
 
3. Măsuri şi strategii – prezent şi viitor 
 Deşi minoritatea germană în prezent nu 
deţine decât 0,18% din populaţia României, este 
încă o minoritate influentă. Deputatul ei în 
Parlamentul României a obţinut la alegerile din 
2012 cele mai multe voturi dintre toţi deputaţii 
minorităţilor, altele decât cea maghiară. 
Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a devenit la 
sfârşitul lunii iunie 2014 şi preşedintele 
Partidului Naţional   Liberal şi candidatul la 



Wilfried Schreiber 

 38 

preşedenţia statului din partea ACL; 
reprezentanţi ai Formului Democrat al 
Germanilor ocupă posturi consilieri locali sau 
judeţeni. În Avrig şi în câteva comune din 
judeţul Satu Mare au fost aleşi primari 
aparţinând Forumului Democrat al Germanilor. 
Dar, de fapt, Forumul Democrat al Germanilor 
din România nu este numai un partid politic – 
pe bază etnică – ci, mai cu seamă, o uniune 
etnică, lingvistică şi culturală. Finanţarea este 
asigurată prin Departamentul Minorităţilor de pe 
lângă Guvernul României, dar şi prin proiecte 
finanţate de statul german printr-o comisie 
interguvernamentală germano-română.  
 Cu toate că diminuarea permanentă a etniei 
germane crează numeroase probleme şi 
dificultăţi, această minoritate etnică a reuşit să 
păstreze o serie de instituţii, secţii sau 
departamente, ca ziarul Allgemeine Deutsche 
Zeitung für Rumänien, care apare la Bucureşti şi 
cuprinde şi săptămânalele Banater Zeitung (cu 
redacţia la Timişoara) şi Karpatenrundschau 
(Braşov), apoi săptămanlul Hermannstädter 
Zeitung (Sibiu), Teatrul de Stat German de la 
Timişoara, secţia germană a Teatrului de Stat de 
la Sibiu, departamentele germane de la TVR şi 
posturi de radio (Bucureşti, Tg. Mureş, 
Timişoara). 
 Foarte importantă este şi menţinerea 
şcolilor cu predare în limba germană ca limbă 
maternă. Deşi în prezent în aceste şcoli învaţă 
mai cu seamă copii de etnie română şi, uneori, 
maghiară, ele au mare căutare. Aici trebuie 
amintite marile licee Lenau din Timişoara, 
Brukenthal din Sibiu, Honterus din Braşov, 
Goethe din Bucureşti, Ettinger din Satu Mare şi 
Müller Gutenbrunn din Arad, precum şi secţiile 
de limbă germană maternă de la Cluj-Napoca 
(G. Coşbuc), Mediaş (St. L. Roth), Sighişoara 
(J. Haltrich), Bistriţa (L. Rebreanu) etc. 
 Adaptări speciale au fost necesare din 
cauza declinului demografic. Atât Forumul 
Democrat al Germanilor cât şi Biserica 
Evanghelică Lutherană s-au deschis neetnicilor 
germani. 
 Forumul Democrat al Germanilor, ca 
uniune etnică a germanilor din România, a 
admis ca partenerii de viaţă neetnici (soţi, soţii, 
copii din căsătorii mixte) să devină membri ai 

Forumului. Nu sunt admişi germanii, cetăţeni ai 
altor state, în special Germania, pentru că 
Forumul reprezintă etnicii germani originari din 
România. Există însă varianta de a deveni 
membru simpatizant, mai cu seamă pentru 
cetăţenii  români de alte etnii.. 
 Biserica Evanghelică Lutherană s-a 
suprapus, după 1544, în Ardeal, grupului 
german al saşilor transilvăneni. Trebuie însă 
precizat, că în secolul al 18-lea s-au constituit 
comunităţi lutherane şi în Banat, din colonişti 
şvabi şi slovaci. Ele există şi astăzi, însă mult 
diminuate (Rusu, Man, 2014). 
 În Ardeal suprapunerea grupului 
lutheranilor peste etnicii saşi  a început să 
slăbească de la începutul secolului 20, s-a 
accentuat în perioada socialistă şi, apoi, mai cu 
seamă după 1989, din cauza exodului grăbit al 
saşilor. La trecerea  unor români la confesiunea 
lutherană a contribuit şi întroducerea orelor de 
religie în şcoli. Unii dintre elevii români din 
şcolile germane din Ardeal participă la orele de 
religie lutherană şi efectuează confirmarea 
(intrarea conştientă în comunitatea creştinilor 
evanghelici lutherani). Deoarece nu toţi 
lutheranii cunosc limba germană, între timp în 
unele oraşe mai mari se efectuează şi slujbe şi 
alte activităţi religioase în limba română (de ex. 
la Braşov). Faptul că în corurile bisericilor 
lutherane – în special în cele din Braşov şi Sibiu 
– cântă numeroşi neetnici germani şi 
nelutherani, este o realitate, datorită căreia 
aceste coruri  semiprofesioniste au supravieţuit 
după 1990. 
 De altfel, tot mai mulţi români se angajează 
pentru proiecte ale Bisericii Evanghelice. În 
anul 2013 s/a iniţiat un proiect de valorificare a 
bisericilor fortificate din Ardeal (Proiectul 
Cunoaşte sufletul Ardealului). Custodele 
asociaţiei, care patronează acest proiect este 
cunoscutul comentator sportiv din anii şaizeci-
optzeci ai secolului trecut, Cristian Ţopescu. 
 În aprilie 2014 a fost înfiinţată şi Fundaţia 
Bisericilor Fortificate a Bisericii Evanghelice 
din România. Scopul este, de asemenea, 
protecţia, îngrijirea şi valorificarea bisericilor-
cetăţi din Transilvania. Patronajul fundaţiei a 
fost preluat de către preşedintele Germania şi 
cel al României. 
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 Pentru anul 2015, dedicat educaţiei, 
există un proiect de colaborare dintre Forumul 
German, Biserica Evanghelică Lutherană şi 
învăţământul preuniversitar. Acest fapt 
exemplifică, încă odată, că pentru a realiza 
anumite proiecte majore este nevoie de 
concentrarea a tuturor forţelor existente şi 
interesate. 
 
4. Concluzii 
 Deşi declinul demografic al etniei germane 
din România continuă, efectele acestuia încă nu 
se manifestă în plenitudinea lor în viaţa de zi cu 
zi. Dacă numeroase comunităţi în mediul rural 
au dispărut, cele din oraşe se menţin, mai cu 
seamă în ţinuturile în care germanii au fost 
colonizaţi în trecut. 
 Se simte însă nevoia unor măsuri speciale, 
unor adaptări la numărul tot mai restrâns, care 
vizează  mai cu seamă domeniul cultural şi 
lingvistic, şi în mod special şcolile. Faptul că 
Forumul Democrat al Germanilor este 
considerat, pe lângă uniune etnică, şi partid 
politic, îngrădeşte susţinerea lui de către 
sponsori,  asociaţiile emigranţilor din Germania 
şi Austria sau de către alte organizaţii şi 
instituţii din străinătate.. 

 Considerăm însă că se tinde către un prag 
critic, sub care, din cauza lipsei de personal, 
comunităţile etnice tradiţionale germane  vor 
întâmpina dificultăţi serioase în funcţionarea lor. 
Acest prag se va atinge undeva pe la 15.000 de 
membrii, în jrul anului 2030. Atunci va fi nevoie 
de o reorganizare profundă a celor rămaşi. 
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Abstract: The role of the relief in the evolution, structure and functionality of the Zalău urban area. The 
relief represents an important condition for a settlement’s emergence and for its social, economical and 
territorial evolution. Moreover, it influences the urban structure and the functional organisation of a city. As 
a result, the configuration of the main built-up area of Zalău has been determined by geomorphological 
factors which provided, through the hydrographical convergences, a suitable area for territorial expansion. 
The city’s longitudinal development has unfavourable consequences on the urban functionality. At the same 
time with the expansion on this direction, the city’s transversal development takes place through the 
emergence of the Dumbrava Nord neighbourhood. Some dwellings were also built on the slopes, generating 
stepped apartment blocks and access ways perpendicular to level curves, increasing in this way the value of 
investments. The extension of the inhabited area, through holiday or permanent houses being built at the foot 
of the Meseş Mountain and near the Zalău - Aghireş and Zalău-Moigrad roads, confirms the new trend in 
the urban development of Zalău: The following study analyses the relationships among the relief, the urban 
built-up area and the territorial development. Thus, the cartographic documentation has included: shooting 
directory plans from 1939, topographic maps from 1970 and orthophotoplans from 2005, which were used to 
determine the chronological limits of the built-up area and to analyse their spatial evolution in relationship 
with the demographic evolution and the favourable characteristics of the relief (<5° declivity and < 250 m 
altitude). All these are based on geomorphologic mapping and GIS analysis. As a main result, an expansion 
tendency of the built-up area was identified in relationship with an increase in comfort, which at the same 
time is being restricted to some extent by geographical conditions.  

 
Key-words: territorial evolution, urban area, geomorphological factor, functional zones, development 
opportunities. 
 
 
1. Introduction 

1Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, 
Cluj-Napoca, România, E-mail: schatzi2pop@yahoo.com, 
rosca_sanda@yahoo.com, simomircea@yahoo.comA 
city’s evolution, structure and functionality are 
influenced by the morphology of its built-up 
area. In the development of Zalău municipality, 
the relief has played an important part, as it has 
imposed the direction of development and has 
determined its regional and national importance. 
The main purpose of this study is to generate a 
model of territorial development for Zalău 
municipality in relationship with the 
morphology of the study area, by identifying the 
main geomorphological factors and components 
which have a role in the development of the 

urban area. The specific aims of the study are 
focused on the successive research stages, 
which start from the premise that the city 
functions as a system. The role of the 
floodplain, terraces and slopes, as well as the 
relationship between the sloped and the 
horizontal areas, have been identified and 
analysed. In addition to this, the morpho-
hydrographical convergences, as well as the 
different types of buildings and the functional 
zones of Zalău municipality have been 
identified. Last but not least, the role of the 
relief in the evolution, structure and 
functionality of the urban area has been 
determined through morphological analysis.  

 
1Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, România, E-mail: schatzi2pop@yahoo.com, 
rosca_sanda@yahoo.com, simomircea@yahoo.com 
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2. Methodology 
The research focusing on Zalău 

municipality has resulted in a series of scientific 
works which, among other things, include 
elements related to relief and the evolution of 
the territory. 

In his paper “Influenţa reliefului în 

dezvoltarea, sistematizarea şi estetica urbană a 

municipiului Zalău”, I. Mac (1996) presents the 
three morpho-hydrographical convergences 
which had an important role in the 
geomorphological structure of the built-up area. 
The first convergence takes place where the 
Meseş stream flows into Zalău river, the second 
is represented by the convergence of the 
Sărătura and Caselor streams with Zalău river 
and the third, by the convergence of Miţii and 
Crişenilor rivers with Zalău river. Starting from 
this paper, we wanted to continue the research 
through direct observations in the field and 
geomorphologic analysis, in order to learn more 
about the present situation.  

Using the method of geomorphological 
mapping, together with GIS techniques, the 
digital thematic maps of the study area were 
generated starting from the 1:25 000 
topographic maps. The thematic maps of each 
morphometric parameter were generated and 
analysed, as the geodeclivity, the hypsometry 
and the aspect play an important part in the way 
the terrain favoures anthropic activities, 
contribute to the extension of residential zones 
and facilitate the evaluation of vulnerability. 
The analysis of slope angle included five 
general slope angle intervals: 0-2˚, 2.1-5˚, 5.1-
15˚, 15.1 - 20˚ and 20.1 - 29.7˚, while the 
analysis of hypsometry relied on the main 
characteristics of the morphology, leading to 
five altitude intervals. Further on, when 
analysing the proportion of each aspect class, 
the cardinal as well as the intercardinal points 
were considered. A series of cartographical 
materials have also been analysed, including 
shooting master plans from 1939, topographic 
maps from 1970 and orthophotoplans from 
2005, which were used to determine the limits 
of the built-up area and map the spatial and 
temporal evolution of Zalău. The functional 
zones of the urban structure were identified 

through cartographic analysis and field 
observations and were consequently mapped.  

 
3. Physical geographical premises of 

urban development 
A first element which influences the 

development of any city is represented by its 
geographical position. The urban area of Zalău 
is situated in the centre of Sălaj county, in the 
north-west of Romania [fig. 1], on the Cluj-
Napoca - Satu Mare - Petea Vamă axis, 
represented by the roads DN 1F and E81. 

 

 

Fig. 1 Geographical location of Zalău municipality 
(Vâtcă şi colab., 2013) 

 
Zalău municipality is located in the 

southern part of the Zalău Depression, at the 
contact between Silvaniei Hills and the Meseş 
Mountains, at the west-north-western foot of the 
latter, this morphological context influencing 
the position of the settlement [fig. 2]. 
 

 

 
Fig. 2 Hypsometric map (Vâtcă şi colab., 2013) 
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Fig. 3 Map of geodeclivity (Vâtcă şi colab., 2013) 

 

The city lies mostly on the floodplain of the 
Zalău valley, which takes the form of a 
depression together with the inferior terrace, an 
area limited in the south by the Meseş steep 
slope through an altitude difference of 200-300 
m. The city lies also on the right superior terrace 
of Ortelec valley, which also represents a 
favourable area for constructions (I. Mac, 1996). 

The administrative territory of Zalău 
municipality is divided into five altitude 
intervals. The first level includes the floodplain, 
with the lowest altitude: 197-280 m. The second 
height interval spans between 280.1 m and 345 
m and belongs to the terraces and the terraced 
slopes. The third interval spans between 345.1 
m and 425 m and includes the piedmont level, 
represented by the Parameseşan Piedmont. The 
fourth height interval is represented by the low 
mountains between 425.1 m and 534 m, while 
the last level continues with the high mountains, 
between 534.1 m and 727 m, represented mostly 
by the Meseş Mountains. 

The city is built on the floodplain and the 
cone-terraces spanning on multiple levels, on 
wide and prolonged interfluves of piedmont 
origin and slopes with deluvial glacis, with a 
slope angle ranging between 5° and 15° [fig. 3]. 

The 5.1° - 15° interval of the geodeclivity 
is clearly dominant, representing 70% of the 
area, while steeper slopes are present in the 
south and south-east of the city’s administrative 
territory, representing about 8% of its surface. 
Inside the built-up area the slope angle is 
included in the 0-5° interval, which is 

represented in approximately 30% of the 
territory, having favourable conditions for 
human activities and buildings.  

In addition to this, water resources from the 
alluvial fans, glacis, piedmonts and terraces, as 
well as the rivers originating from the Meseş 
Mountains, have also been an advantage for this 
settlement. To this, the average temperature of 
9-10°C adds another favourable condition of 
climatic origin, while from the economic point 
of view, the forested area of the Meseş 
Mountains, together with the arable land and the 
pastures from the piedmont hills, represent a 
favourable premise for the city’s inhabitants.   

The administrative territory of Zalău also 
includes the settlement called Stâna, which is 
located in the south-east of the Meseş 
Mountains. The whole territory is included in 
the Agrij hydrographical catchment, with a total 
area of 90.86 km², out of which 77 km² are 
occupied by the city. The municipality is limited 
to the north by Dealul Ceacău (410 m), to the 
east by Dealul Peringaral, to the south-east by 
Măgura Stânii (716 m), to the south-west by 
Dealul Labului (403 m) and to the west by 
Dealul Zalău (400 m).  

The morphology of the area was shaped 
after the retreat of the Pannonian Sea, through the 
fragmentation of the coastal plain from the edge 
of the Meseş Mountains, by the rivers heading 
westward and north-westward, the cols from 
Aghireş-Panic and Crişeni-Ortelec being 
remnants and proofs of this process. Thus, the 
present morphology of Zalău municipality is due 
to the evolution of the fluvial relief controlled by 
the Zalău valley. The remnants of the first 
Parameseşan piedmont are representative for the 
development of the urban built-up area, being 
visible as erosional remnants with altitudes 
between 375-400 m inside the urban area (Mac, 
1996). The slopes with average angle (15°-25°), 
covered with forests, orchards and vineyards 
until 1989 have been “aggressed” through 
scientifically undocumented urban politics 
represented by edilitary constructions. The 
territory of the valleys, the terraces and the 
floodplains are dominated by industrial 
constructions, communication infrastructure and 
commercial units. 
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4. Historical premises and the 
horizontal evolution of the urban built-
up area   

Zalău municipality is the capital city of 
Sălaj county and one of the few settlements 
which were documented even before the end of 
the first millennium, when the built-up area of 
Zalău was occupied by the free Dacians. 
Beginning with 1370, the settlement was given 
the right to organise an annual fair, thus from 
the 14th century Zalău was known as a market 
town. In 1473 Matei Corvin changed its rank to 
a town, endowing it with economic 
independence. After that, the strong 
development of the crafts and guilds led to an 
increase in the production of merchandises, to 
the emergence of an internal market as well as 
to the enhancement of its trading relationships, 
all these leading to the town’s development 
(Penea, 1973).  

Depending on the political and economic 
interests, the town was passed from the 
dominance of the Hungarian kings to the 
Principality of Transylvania. At the end of the 
16th century, the town belonged to Transylvania 
and had an autonomous administrative rule. 
Currently, Zalău municipality is the capital city 
of Sălaj county, an important industrial, trading 

and service-providing centre, a modern city with 
a life of its own.  

Until the 12th century the horizontal 
evolution of the city’s built-up area had been 
slower, but after this period the territorial 
expansion knew an important evolution [fig. 5]. 
The urban development was limited on certain 
directions by some territorial constraints, 
determined mostly by geomorphology, thus the 
city’s expansion followed the least difficult and 
expensive directions (Pop, 2001). 

Analysing the evolution trend of the built-
up area, one can notice an increase from 3.1 km2 

in 1939 to 10.55 km2 in 2005. This is directly 
linked to the growing trend of the population, its 
number reaching 62 927 in 2002 (Direcţia 
Judeţeană de Statistică Sălaj). 

The oldest part of the city dates from the 
12th-15th centuries when Zalău had only 
agricultural, trading and administrative 
functions. In the 16th-19th centuries the first 
urbanising phase took place through the 
construction of the central market and the main 
public buildings. Between 1900 and 1960 the 
built-up area became extended through the 
construction of the Brădet residential 
neighbourhood and the cultural role of the city 
also emerged during this period. 

 

Fig.4  Spatial and temporal evolution of Zalău in the interval 1919-2005. (Vâtcă şi colab., 2013) 
 

There was an expansion boom after 1968 
due to the development of large industrial 

facilities, after which the city expanded more 
towards north through residential constructions 
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for the population coming from the rural 
environment and from other urban centres 
(Nicoară 1999, Puşcaş, 1999). 

The convergence where Sărata and Caselor 
streams flow into Zalău river represented a 
favourable area for the city’s expansion, 
therefore the new civic centre was built here and 
modern apartment blocks of up to 10 floors 
appeared. The neighbourhoods Dumbrava I and 
II lie towards the west and a second road 
intersection as well as the main bus station and 
some industrial companies were built here as 
well.  

The morpho-hydrographical convergence 
of Miţii and Crişenilor valleys with Zalău valley 
offers a large and symmetrical floodplain with a 
good building potential. This is where the main 
industrial zone was built, together with the 
railway station and a third modern road 
intersection. At the same time with the 
longitudinal extension of the city, the 
transversal development also took place through 
the building of the Dumbrava Nord 
neighbourhood. Some residences were placed 
on the slopes, leading to the construction of 
stepped apartment blocks and access ways 
perpendicular on the level curves, thus 
increasing the value of investments in this area. 
In addition to this, the extension of the inhabited 
area also took place through new, individual 
houses at the foot of the Meseş Mountain and 
near Zalău – Aghireş connecting road (Mac, 
1996). 

According to the General Urban Plan 
(GUP) from 2006-2007, the built-up area has 
2587.25 ha in comparison to its previous 
1787.69 ha, due to the expansions made through 
Zonal Urban Plans (ZUP) and the GUP, as a 
consequence of the demands for private 
constructions, service suppliers, industrial and 
agro-zootechnical units (PUG, 2006-2007). The 
industrial zone from the northern part of the city 
continues towards Panic and Hereclean villages 
through a zone of industrial services and Stâna 
town is also included in the built-up area of 
Zalău. As the peri-urban areas of the city are not 
yet developed, extensions are needed towards 
Moigrad for tourism, towards Hereclean as an 
industrial and industrial services zone and 

towards Meseşeni-Aghireş as a residential zone 
(Popşe, 2010, Roman, 2010, Irimuş, 2010, Puiu, 
2010, Zotic, 2010). 

 
5. Geomorphological model of the 

Zalău built-up area and 
development opportunities 
The geomorphological model of the Zalău 

built-up area is determined by the three morpho-
hydrographical convergences separated by 
connecting sectors (Mac, 1996) 

The first convergence is made by Meseş 
stream flowing into Zalău river. Upstream from 
this point, one can find the oldest part of the 
settlement. The central market and the main 
buildings of public importance were built on the 
surface of the Meseş stream alluvial cone. The 
surrounding terraces and the deluvial and 
colluvial glacis flanking the main river have 
been covered by houses. The urban built-up area 
is continued by the Brădet neighbourhood 
which extends almost up to the structural steps 
near Brădet Forest, the other slopes being 
affected by landslides and compaction 
processes. The built-up area becomes wider to 
the west due to the well-preserved terraces of 
30-35 m and 50-55 m. 
 

 
Fig. 5 Territorial evolution of Zalău municipality: 

 □ first convergence,  □ second convergence, □ third 
convergence.  

(Source: Radu Căpîlnaşiu, 2012) 
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The second convergence is represented by 
Sărata and Caselor streams flowing into the Zalău 
river and has offered a favourable 
geomorphologic background for the city’s 
expansion. A second road intersection was built 
on the central part of the Sărata alluvial cone, 
while Dumbrava I and II neighbourhoods 
developedc westward on terrace steps and on the 
left slope. The right slope is steeper and affected 
by landslides, which has limited the constructions.  

The third hydrographic convergence, 
determined by the contact of Miţii and 
Crişenilor valleys with Zalău valley, creates a 
large and symmetrical floodplain and the 
terraces unfold on the left side. This floodplain, 
with a good building potential, was used for the 
main industrial zone, the railway station and a 
third modern road intersection, after the marshy 
floodplain was drained and the river bed of 
Zalău was rectified. The transversal 
development of the city took place through the 
building of the Dumbrava Nord neighbourhood 
on the 8-to-10-metre and 30-to-35-metre 
terraces. A part of the neighbourhood lies on the 
alluvial cone of Miţii stream where clays and 
transported sands are dominant and affect the 
stability of constructions. 

The development of the Zalău built-up area 
was influenced by the geomorphologic factor, the 
settlement developing especially in the areas of 
morpho-hydrographical convergence. During the 
city’s evolution and progressive growth of its 
industrial, trading, administrative, cultural and 
transport functions, as well as of the population 
number, the functional zones of the city became 
more and more differentiated [fig. 6].   

The residential zone is one of the largest 
zones, having an area of 420 ha and a 
population density of 172 inhabitants/ha. The 
main neighbourhoods include blocks of flats of 
the type P+4 (“P” - ground floor, “4” – number 
of floors) followed by type P+9. The 
neighbourhoods Brădet and Stadion lie at the 
city’s entrance from the Meseş Mountain, while 
east from the main street lie the neighbourhoods 
Păcii and Porolissum and west from it one finds 
the neighbourhood Simion Bărnuţiu.  

Further on, the neighbourhoods Dumbrava 
I, Dumbrava II and Dumbrava Nord unfold on 

 
Fig.6 Functional zones of Zalău 

 
the three terrace steps and the neighbouring 
slope. The upstream part of the city includes 
neighbourhoods with older residences, the most 
important being Traian and the one focusing on 
Crasna Street, Brădet, as well as Păcii and 
Ortelec neighbourhoods. The best building 
conditions are offered by the terrace surfaces of 
Zalău valley, the alluvial cone from the Meseş – 
Zalău convergence and the deluvial-colluvial 
glacis. The growth of the population determined 
an expansion of the residences on the upper 
terrace and on the slopes, which produced 
additional costs and investments. In this area the 
density of the buildings is reduced and the 
buildings are small and medium in height (Pop, 
2011). 

There are 22,540 residential buildings in 
Zalău (in 2009). The average inhabited area per 
person is of 10.5 m2 and the density of the 
buildings in the residential zone is high – 52 
buildings/ha. Zalău is a renewed city, over 86% 
of the residences being built after 1970. 

The industrial zone is almost completely 
included on the surface of Zalău floodplain, 
unfolding on the north-south axis of the 
municipality. Here are the main industrial 
companies acting as work-force attracting 
centres for the inhabitants of Zalău and adjacent 
rural areas:  S.C. Ceramica S.A., S.C. Cuprom 
S.A., S.C. Silcotub S.A. etc. A new economic 
zone including mostly warehouses and car 
dealerships has started to grow in the northern 
part of the city. In addition to this, the industrial 
zone has transport facilities at hand through the 
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railway station from its proximity and by being 
located along the railway branching and the E81 
road. The industrial zone continues with the 
urban agricultural zone including animal farms, 
arable land and greenhouses (Pop, 2011). 

The transport zone includes the railway 
station, the bus station and the bus depot. The 
organization of the traffic is still a difficult issue 
as the longitudinal development of the city, with 
only three main intersections, causes some areas 
to be overused. The first main intersection is 
located in the old centre linking the roads which 
lead to Cluj-Napoca and Crasna. The second 
intersection gets most of the traffic and enables 
the connection between, on the one hand, 
Porolissum and Ortelec neighbourhoods and, on 
the other hand, Simion Bărnuţiu, Dumbrava I şi 
II neighbourhoods. The third intersection, both 
road and railroad, is the most important for the 
communication inside the county, connecting 
Zalău with imleul Silvaniei, Cehu Silvaniei 
and Jibou. The three main intersections are 
connected through the main street, Mihai 
Viteazul Boulevard. Other crowded streets are 
Gheorghe Doja, Crasnei and Simion Bărnuţiu, 

therefore a parallel way has been modernised 
for Mihai Viteazul and Gheorghe Doja streets. 
Inside the city the streets totalize 94 km.  

The trading zone is placed in the central part 
of the city, along the Mihai Viteazul Boulevard, 
and includes shops with a variety of profiles 
located at the ground floor of blocks of flats, as 
well as large shopping centres: Silvania, Activ 
Plazza Mall, Galeriile Meseş, Astralis, Scala, 
Kaufland, Penny, Unicarm etc. Trading units 
can also be found on the main streets from the 
big neighbourhoods. An important role is also 
given to the grocery markets (agroalimentare) 
and other markets (the central market, the 
market of Dumbrava Nord neighbourhood).  

Financial activities take place in the banks: 
B.C.R, B.R.D, Bancpost, SanPaolo Bank, 
C.E.C. Bank etc., most of them located in the 
central part of the city. The administrative and 
cultural zone is located in the civic and the old 
centre, including the palace of the County 
Counsel, the City Hall, the County Historical 
Museum, the Cultural House, the county library, 
the art galleries “Ioan Sima”, cathedrals and 
churches of different confessions. 

 

 
Fig. 7 Zalău Municipality – Functional zones 

 

6. Conclusions 

Being located in the Zalău Depression, inside 
Crasnei Hills and the Parameseşan Piedmont, 
Zalău municipality has been favoured by a 
sheltered topoclimate which has contributed to 

the development of the settlement and has 
attracted new inhabitants since ancient times. 
The relief distinguishes itself as one of the most 
important geographical elements in the evolution 
of the city, which developed mostly on a 
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longitudinal basis. The spatial dissemination of 
landforms can be considered to be harmonious, 
the terraces, glacis and piedmont structures 
acting as favourable elements for the city’s 
development. Furthermore, the average 
geodeclivity of the territory (slope angle between 
5° şi 15°) makes the municipality accessible to 
social and economic activities.  

During its historical evolution, Zalău has 
transformed from a medieval village (from the 
second half of the 12th century until the 14th 
century) to a medieval fair (from 1370 until 
1473), a town (from 1473 to 1979) and finally, a 
municipality (from 1979 until present). Zalău 
includes a central area with the historic centre 
around which neighbourhoods were built 
concentrically in the socialist era. A second 
circle of neighbourhoods with new buildings is 
located around it and another circle is located 
towards the exterior, including the outskirts: 
Ortelec and the area towards Aghireş. 

Taking into consideration the important role 
of the relief in the development of Zalău  
municipality, as illustrated above, the city’s 
administration needs to consider carefully all 
these elements when planning future projects of 
development.  
 
This paper is made and published under the 
aegis of the Research Institute for Quality of 
Life, Romanian Academy as a part of 
programme co-funded by the European Union 
within the Operational Sectorial Programme for 
Human Resources Development through the 
project for Pluri and interdisciplinary in doctoral 
and post-doctoral programmes Project Code: 
POSDRU/159/1.5/S/141086. 
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PREMISELE AFIRMARII PEISAJULUI CULTURAL  
IN TARA ZARANDULUI 

 

NICOLETA DAVID
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Abstract. Zărand Land is a geographical space that has its own individuality, representing a well-structured 

and functionally articulated territorial system. The natural environment reveals many features that are 
favorable for anthropization, a fact reflected in the age and development of human habitats in the three 
basins which are included in this geographical unit. In these basins there is a complex cultural landscape, 
with several unique features, a consequence of the long interaction between the natural environment and 

people. Among the favorable factors for the development of cultural landscape, one may highlight the 
optimal conditions provided by the natural environment (a morphology including closed or semi-closed 
basins having a sheltering role, rich and varied soil resources and mineral resources), to which an ancient 
and intense anthropization of the region is associated. 

 

Cuvinte cheie: Ţara Zarandului, peisaj cultural, mediu natural, antropizare, depresiuni. 
 
 

Peisajul cultural poate fi interpretat atât ca 
o componentă de baza a peisajului în ansamblul 
său cât şi ca o altă ipostazăa acestuia. Aşa cum 
s-a mentionat într-o analiză anterioară dedicată 
acestui concept geografic (Cocean P., David 
Nicoleta, 2014) el rezultă din transformarea, 
prin intervenţia antropică indelungată şi 
pluridirectional orientată, a peisajului natural 
initial, răspândit în orice unitate geografică 
înainte de umanizarea sa. Cu cât intervenţia 
respectivă va fi mai radicală şi mai diversificată, 
cu atat gradul de ,, culturalizare.. va fi mai 
avansat, şi invers. 

O radiografiere actuală a peisajelor 
culturale răspândite în perimetrul Ţării 
Zarandului ridică în fata cercetătorului 
numeroase probleme legate de geneza şi 
evoluţia lor în timp, de specificităţile tipologice, 
de gradul de conservare, de destinul lor în 
contextul modificării permanente a impactului 
antropic asupra regiunii. O importanţă majoră în 
acţiunea de punere a lor în evidenţă o primeşte 
astfel ilustrarea factorilor genetici ai peisajului 
cultural, respectiv a modului în care aceştia au 
influentat geneza şi dezvoltarea lor spaţială.  

Din acest punct de vedere considerăm 
prioritară focalizarea atenţiei asupra elementelor 

de favorabilitate ale mediului natural, pornind de 
la resursele subsolului şi solului şi terminând cu 
trăsăturile factorilor ambientali, respectiv ai 
climatului. Ei işi vor pune o pecete 
inconfundabilă asupra antropizării, oferind 
omului facilitate şi motivaţii pentru o interrelatie 
statornică, amplă şi de lungă durată. Fructul 
acesteia vor fi elementele ce compun fiecare tip 
de peisaj cultural întâlnit actualmente în bazinul 
hidrografic al Crişului Alb, râu ce străbate axial, 
de la est la vest, întreaga ,,ţară.. a Zarandului. 

  
Diversitatea şi favorabilitatea mediului 

natural  

 Substratul  fizic al oricarui peisaj cultural 
se constituie în premisa initială, fundamentală, a 
genezei sale. Cu cat particularităţile acestuia se 
dovedesc mai atractive pentru individ şi 
comunitatea umană, cu atât antropizarea şi 
culturalizarea lui s-au dovedit mai intense. Şi 
invers. 
 În acest context, relieful devine un factor 
implicat vizibil în relaţia om-natură, formele sale 
majore şi minore alcătuind o matrice sistemică ce 
va condiţiona manifestarea tuturor celorlalte 
elemente ale cadrului natural. În Ţara Zarandului, 
ea este compusă din cele trei depresiuni: Brad, 

1 Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Geografie, Clinicilor nr. 5, e-mail; nicoleta.david@geografie.ubbcluj.ro. 
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Gurahonţ şi Zarand, primele două cu localizare 
intra-montană iar cea de-a treia peri-montană. 
Sesurile lor aluvionare şi piemonturile aferente, 
cu o fragmentare minora modestă, au oferit 
condiţii optime de habitat, fiind preferate de 
vetrele localitatilor, dar şi pentru exploatarea 
agricolă prin diverse culturi. Dimpotrivă, rama 
depresiunilor, suprapusă culmilor joase ale 
Munţilor Zarand, dar şi versantului sudic al 
Bihorului şi Codru-Moma, se integrează 
domeniului pastoral, al paşunilor şi fâneţelor, dar 
şi domeniului forestier cu asociaţii vegetale de 
foioase şi chiar răşinoase. Relieful a avut, în 
fazele timpurii ale popularii locurilor, un 
pregnant rol de adăpost, ce a asigurat perpetuarea 
şi continuitatea habitatelor umane de-a lungul 
istoriei milenare a regiunii. Ulterior, 
caracteristicile sale morfometrice, morfologice şi 
morfo-dinamice favorabile s-au instituit în tot 
atâtea oportunităţi de interfaţare cu omul şi de 
apariţie a unor peisaje culturale specifice. 
 Alt factor natural cu o influenţă pregnantă 
asupra umanizarii Ţării Zarandului a fost 
climatul. Se stie ca în fazele preistorice ale 
populării unor teritorii, omul a cautat arealele 
adapostite, iar în perioadele glaciare cele cu 
peşteri, unde homo spaeleus a continuat sa 
supravieţuiască rigorilor climei. Asa cum a 
facut-o la Vârtop sau Cioclovina, în masivele 
montane de la nord şi sud de regiunea studiată 
(Cocean P., 1995). Ţara Zarandului, prin 
dispunerea teritoriului său pe directia est-vest şi 
rama montană înaltă dinspre răsărit, a avut 
permanent un climat determinat de influenţele 
vestice, oceanice, mai blânde, care au patruns în 
interiorul sau datorită formei de pâlnie a 
depresiunii Zarandului şi culoarului hidrografic 
al Crişului Alb. Temperaturile medii anuale de 
8-9  C şi lipsa exceselor termice sau 
pluviometrice au facut din Ţara Zarandului un 
mediu optim de afirmare a habitatelor umane, 
inclusiv prin facilităţile oferite diverselor 
practici agricole sau pastorale. 
 În acelaşi context  nu lipsite de importanţă 
au fost şi sunt resursele de apa, acest principiu 
vital devenind o condiţie sine qua non a 
vieţuirii, mai ales in perioadele trecute, când 
aducţiunile de la mari distanţe erau dificil de 
pus in operă. Cele trei depresiuni ale Ţării 

Zarandului, datorită formei lor de bazine semi-
deschise, concentrează  spre vatra lor o reţea 
relativ densă de organisme de drenaj, iar Crişul 
Alb, principalul colector, a asigurat alimentarea 
cu apă de calitate a localităţilor aferente. De 
subliniat însă impactul negativ avut asupra 
calităţii acestor ape de exploatările miniere din 
perioada moderna şi contemporană, cu poluarea 
indusă de prelucrarea primară a minereurilor 
extrase în zona Brad. 
 Relieful depresionar şi versanţii montani 
suprapusi unor structuri litologice mozaicate au 
favorizat o pedogeneza activă, cu 
individualizarea mai multor clase şi tipuri de 
sol, de la spodisoluri, la solurile cambice sau 
hidrisoluri. Fertilitatea diferită si-a pus pecetea 
asupra tipurilor de folosinţă care relevă un 
spectru nuanţat, ce diversifică paleta ocupaţiilor 
agricole, de la cultura plantelor, la cultura 
pomilor fructiferi, păstorit sau apicultura. 
  Diapazonul claselor  si tipurilor de sol  
(Fig.1) imbrică fenomene pedogenetice diverse şi 
complexe, ariile depresionare, prin planitatea 
suprafeţelor şi condiţiile propice oferite proceselor 
de aluvionare repetată, înscriindu-se cu soluri bine 
structurate, cu fertilitate mai ridicată, în vreme ce 
versanţii montani limitrofi relevă o solificare mai 
dificilă, cu orizonturi mai subţiri şi pretabilităţi 
agricole mai modeste. Cernisolurile şi 
cambisolurile sunt localizate  în perimetrul luncii 
Crişului Alb, litosolurile şi regosolurile acoperind 
versanţii acestuia. Pe seama acestui mozaic 
pedogenetic s-a afirmat, cu milenii în urma, o 
utilizare agricolă a terenurilor, care a generat un 
peisaj cultural cu numeroase tente de originalitate. 
Terasele artificiale ale versanţilor, elementele de 
tip bocage sunt mărturii ale acestuia incă prezente 
în arhitectura locului. 
 Un factor cu o acţiune pregnanta în geneza 
unui anumit peisaj cultural şi anume cel 
tehnogen (industrial) este legat de prezenta în 
subsolul Ţării Zarandului a resurselor de 
minereuri auro-argintifere, dar şi a cărbunilor 
sau pietrelor de constructie (andezite, calcare). 
De notorietate se bucură, prin vechimea lor 
milenară şi răspândirea largă în partea estică a 
regiunii exploatările aurifere, deschise încă din 
perioada daco-romana şi continuitate cu 
asiduitate în Evul mediu, dar mai ales în 
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perioada modernă şi contemporană. Minele 
haldele de steril şi iazurile sunt elemente 
peisagistice principale ale acestui tip, la care se 
asociază instalaţiile de  prelucrare primară a 
minereului (vechile şteampuri) cu cele din 
epoca actuală(flotaţiile) rămase, în urma sistării 
exploatărilor, într-o evidentă paragină. Carierele 
din defileul Crişului Alb (Aciuţa) genereaza un 
micropeisaj degradant, inestetic. 
 Larga extensiune a suprafeţelor împădurite 
(46 % din totalul fondului funciar), prilejuite de 
localizarea ,,ţării” în cadrul montan, dar  cu 
certitudinea răspândirii lor mult mai largi în 
epocile anterioare, medievală şi antică a asigurat 
nu numai o resursă practic inepuizabilă de 
existenţă populatiei locale ci si un mijloc de 
individualizare a unor tipuri si elemente ale 
peisajului cultural forestier precum peisajul de 
tip parc, plantaiile si pepinierele silvice, 
elemente punctiforme de sorginte forestiera. 
Gorunul lui Horea de Ţebea se încadreaza, în 
rândul elementelor acestuia din urma având o 
funcţie simbolică evidentă. (Cocean P., David 
Nicoleta, 2014).  
 Per total, factorii naturali au favorizat 
apariţia şi diversificarea unui peisaj cultural 
agricol, tehnogen şi industrial, la care se 
asociază, în ultimele decenii, cel turistic. 
 

Vechimea şi intensitatea populării. Habitatele 

umane  

Este al doilea factor implicat major în 
aparitia, dezvoltarea si diversificarea peisajului 
cultural din Ţara Zarandului. Populaţia a generat 
peisajul cultural prin sine şi pentru sine în 
cadrul procesului de edificare a spaţiului mental 
geografic aferent Ţării Zarandului (Cocean P., 
Ciangă N., 2000). 

Vechimea populării teritoriului, încă din 
paleolitic, a fost justificată de bogăţia şi 
complementaritatea resurselor solului şi 
subsolului, dar şi de funcţia de adăpost natural 
ideal pe care cuvetele depresionare Brad, 
Hălmagiu, Gurahonţ şi, parţial, Zarand, 
respectiv culoarul sinuos al Crişului Alb, au 
îndeplinit-o, pentru habitatele aferente milenii 
întregi. Astfel, săpăturile arheologice atestă 
existenţa unor situri paleolitice şi mezolitice la 

Iosăşel, Mânerău, Răpsig, Voivodeni, Aldeşti şi 
Berindia, cu obiecte din silex şi os, respectiv 
ineditele monoxile (bărci scobite într-un singur 
trunchi de copac). In neolitic numărul aşezărilor 
creşte semnificativ, urme ale acestora fiind 
găsite la Dud, Beliu, Camna, Cărand, Cuied, 
Tauţ, precum şi în aşezările de tip „Coţofeni” de 
la Buceava-Şoimus, Clit, Cuied, Şilindia, 
Dezna, Mădrigeşti, (David Nicoleta, 2010). 

Deprinderea tehnicilor de extragere a 
aurului şi argintului în Epoca Metalelor, acum, 4 
500 – 2 300 ani, (Academia Română,  2001) a 
însemnat, pentru teritoriul analizat apariţia unui 
nou tip de peisaj cultural şi anume cel industrial, 
minier, partea nord-estică a unităţii studiate 
încadrându-se în ,,patrulaterul aurifer” al 
Munţilor Apuseni (Certej, Crişcior, Săcărâmb). 
Necropola de la Muncelu-Ruda, cu cele peste 
100 morminte de mineri este ilustrativă în ceea 
ce priveşte intensitatea exploatării aurului în 
Dacia romană. Acest peisaj se va diversifica şi 
amplifica permanent, până în zilele noastre 
când, datorită mutaţiilor politice şi economice 
post-decembriste, a apărut o relativă sincopă 
determinată de tendinţa de aplicare a unor 
strategii de exploatare anarhică, rapidă, pe bază 
de cianurare, a zăcămintelor, fără a ţine seama 
de impactul dezastruos asupra mediului. 
Elementele sale principale (galeriile de mină, 
haldele de steril, iazurile de decantare, flotaţiile, 
alte infrastructuri de profil) se regăsesc în 
peisajul depresiunii Brad sub forma unor 
vestigii supuse degradării continue. 

Popularea unui spaţiu înseamnă, invariabil, 
edificarea unei reţele de localităţi, ale cărei 
elemente constitutive (satele şi oraşele) devin 
etalonul cel mai expresiv al intensităţii 
,,culturalizării” acestuia. Ţara Zarandului deţine 
o reţea de localităţi bine structurată, alcătuită 
din toate tipurile de sate (mari, mijlocii şi mici) 
precum şi de patru centre urbane mici (Brad, 
Ineu, Pâncota şi Sebiş) (Fig. 2) unde se regăsesc 
variate elemente de peisaj cultural (habitaţional, 
istoric, sacral, simbolic, tehnogen) (Gavra 
Camelia-Ina, 2014). 

Numărul mare al aşezărilor rurale, corelat 
cu prezenţa mai mult decât modestă a oraşelor, 
imprimă peisajului cultural habitaţional o 
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puternică tentă rurală, unde suportul natural 
etalează o prezenţă pregnantă. Apare însă şi 
pecetea tradiţiei, satul fiind, din numeroase 
motive, mult mai conservator în comparaţie cu 
oraşul, tradiţie exprimată la nivelul ocupaţiilor, 
simbolurilor  şi arhitecturii, cu efecte vizibile în 
peisajul locurilor. 

Interferenţa spaţială a vectorilor antropici, 
purtători nu numai de masă, energie, bunuri şi 
interese, ci mai ales de informaţie, a generat în 
partea nord-estică a Ţării Zarandului o fâşie de 
imbricare cu un alt spaţiu mental geografic de 
tip ,,ţară” şi anume cu cel al Ţării Moţilor 
(Boţan N.C., 2010). Astfel s-au individualizat 
,,moţii crişeni” ce au perpetuat ocupaţii precum 
aurăritul sau prelucrarea lemnului, fără ca 
aceasta din urmă să atingă însă intensitatea şi 
măestria moţilor adevăraţi, locuitori ai bazinului 
superior al Arieşului. 

Pe de altă parte, larga deschidere a ,,ţării” 
spre câmpia vestică, prin aşa numitul ,,golf al 
Zarandului”, a oferit interferenţelor etnografice 
şi culturale un câmp fertil de afirmare 
materializate peisagistic într-o gamă nuanţată de 
elemente arhitecturale sau ocupaţionale ce 

completează imaginea de mozaic inedit spaţiului 
geografic subordonat. 
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ABSTRACT. –Some Aspects Regarding Settlement Typology in Drăgoiasa-Tulgheş Depression 

Alignment. The emergence of rural settlements in Drăgoiasa-Tulgheş depression alignment is tightly linked to 
the habitation phases of the area, the main stages taking place depending on the social-economic and historical-
political conditions that determined the types of settlements and their generations. The transcarpathian migration 
fluxes, movements due to agricultural herding and other economic, social, political and military phenomena 
determined several changes in the settlements’ territorial evolution. With the emergence of the Romanian 
industrial revolution, the phenomenon known as swarming intensified. In the territory at hand, swarmings were 
oriented along the main waterways of Bistricioara and Neagra, as well as their tributaries. Due to the 
development of wood processing as an industry, the settlements’ territorial development gained new attributes, 
especially at the end of the 19th century, when the development was oriented primarily along the main 
communication routes and at their intersections, where the technical-economic endowments created favourable 
conditions for a more intense productive activity. The deforestation process, started long ago, advanced, by the 
end of the 19th century, to the tributary valleys of the main waterways, creating large clearings, transforming the 
wooded massifs, at first into grazable forests, and then into pastures, hayfields and land suitable for settlements. 
By analysing historical documents, we may conclude that the hearths of some settlements such as Păltiniş were 
„mother-hearths”, from which people left and created new settlements (Drăgoiasa, Glodu, Catrinari). 
 

Keywords: rural settlements, village hearth, density, population. 
 
1. Introducere 

Cercetarile arheologice şi istorice, precum şi 
analiza documentelor scrise, au creat posibilitatea 
urmăririi evoluţiei aşezărilor din cadrul ulucului 
depresionar Drăgoiasa-Tulgheş cât şi identificarea 
unor factori în formarea şi dezvoltarea acestor 
aşezări. Ca metode utilizate în cercetarea 
geografică a aşezărilor omeneşti utilizate în 
studierea acestui spaţiu amintim: analiza şi 
sinteza-care au presupus toate momentele 
observaţiei geografice (direct pe teren şi indirect 
pe hartă), precum şi metoda istorică cu ajutorul 
căreia s-au putut reconstitui evenimentele. 

Componenta de habitat a ulucului 
depresionar Drăgoiasa-Tulgheş este aproape în 
întregime rurală cuprinzând şapte aşezări rurale 
grupate în trei comune, patru sate aparţinătoare 
comunei Panaci, o localitate componentă a 
municipiului Topliţa, precum şi una urbană, 
repartizate în cadrul microsistemului regional 
relativ uniform, datorită unor factori care au 
favorizat sau au limitat acest lucru. Aşezările din 

ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş au fost 
puternic influenţate de elementele cadrului 
natural (formele de relief, reţeaua hidrografică, 
topoclimatul, suprafeţele împădurite şi 
înmlăştinirile etc.), comunităţile umane de aici 
adaptându-şi habitatele în conformitate cu 
acestea, astfel că s-a realizat de-a lungul timpului 
o corelaţie strânsă şi permanentă între modul de 
organizare a moşiei aşezării şi vatra acesteia.  

Acest teritoriu a fost şi încă mai este unul 
în care s-a dezvoltat o civilizaţie favorizată de 
existenţa pădurilor, fapt reflectat în tipul şi 
arhitectura construcţiilor existente aici. 

Prin acţiunea de defrişare au fost obţinute 
terenuri pentru vetre de aşezări, infrastructuri de 
comunicaţii, culturi agricole, păşuni şi fâneţe 
pentru creşterea animalelor. Dacă în trecut 
aşezările erau localizate la contactul pădurii cu 
mlaştina, cu timpul prin defrişări s-a pătruns pe 
versanţii ulucului şi pe culmile montane din jur. 

Germenii apariţiei şi dezvoltării aşezărilor 
s-au produs în funcţie de factorii naturali, 
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istorici, sociali şi economici existenţi, dominanţi 
fiind totuşi cei socio-economici şi anume: 
agricultura (creşterea animalelor, exploatările 
forestiere), valorificarea resurselor subsolului, 
în mod special apa minerală, precum şi 
schimburile comerciale. 

Depresiunile s-au constituit ca nuclee de 
locuire umană încă din cele mai vechi timpuri, 
datorită reliefului cu altitudine redusă, ce a 
permis concentrarea populaţiei şi constituirea 
sistemului de aşezări umane specifice, datorită 
potenţialului socio-economic bine determinat 
care a permis valorificarea intensă atât a 
spaţiului depresionar propriu-zis cât şi a zonelor 
montane înconjurătoare. 

Dacă luncile Bistricioarei şi Negrei 
Broştenilor, din cauza înmlăştinirilor şi a 
umidităţii excesive nu sunt propice pentru 
dezvoltarea aşezărilor, şesul înalt oferă condiţii 
relativ favorabile pentru amplasarea localităţilor 
care folosesc conurile terasate, terasele şi 
glacisurile.  

Însă, aşezările în general au preferat 
îndeosebi contactul dintre munte şi şes, între şes 
şi podurile de terasă sau glacisurile şi conurile 
de dejecţie. Vetrele aşezărilor au preferat 
conurile de dejecţie şi glacisurile de la 
confluenţa pârâurilor cu Bistricioara şi Neagra, 
mai însorite, dar cu condiţii climatice care 
prezintă anumite inconveniente legate de 
temperaturile scăzute, inversiunile termice, 
umiditatea accentuată etc. 

Un alt factor care a influenţat răspândirea 
vetrelor de aşezări din ulucul depresionar 
Drăgoiasa-Tulgheş este apa, element vital 
pentru comunitatea umană cât şi pentru 
desfăşurarea activităţilor social-economice. Cele 
mai multe aşezări se concentrează la marginea 
conurilor de dejecţie. 

 O oarecare influenţă asupra apariţiei şi 
dezvoltării localităţilor din zonă a avut-o şi 
flotaţia de pe Bistricioara şi Neagra, alături de 
posibilităţile de pescuit, topitul inului şi a 
cânepii, şi nu în ultimul rând valorificarea 
apelor minerale etc.  

Pădurea a reprezentat un factor natural 
esenţial în evoluţia şi dezvoltarea acestei 
microregiuni intracarpatice, acţiunea îndelungată 
de defrişare, deosebit de activă în ultimele două 

secole favorizând apariţia unor terenuri propice 
pentru vetre, ţarini, fâneţe şi păşuni. O serie de 
aspecte, cum ar fi învelişul pedologic actual şi 
toponimia locală dovedesc faptul că populaţia 
băştinaşă a început din timpuri străvechi acţiunea 
de despădurire. Ca şi în alte zone ale României, 
aici se foloseau tehnici vechi, tradiţionale pentru 
defrişări, procedee care s-au păstrat aproape de 
zilele noastre. Aceste drumuri forestiere au oferit 
premisele apariţiei unor nuclee de aşezări 
temporare (forestiere sau pastorale) care ulterior s-
au transformat în aşezări permanente, iar plutăritul 
lemnului din lungul Bistricioarei şi Negrei a 
determinat apariţia unor habitate în apropierea 
acestor artere hidrografice majore. 

 
2. Geneza şi evoluţia reţelei de aşezări 

Configuraţia actuală a reţelei de aşezări din 
ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş este 
rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate, 
influenţată într-o mare măsură şi de elementele 
cadrului natural: adăpostul oferit de munţii 
înconjurători, prezenţa celor trei trepte de relief 
din vatra depresiunilor (lunca, terasele şi 
glacisurile), climatul moderat vara şi excesiv 
iarna, reţeaua hidrografică relativ dezvoltată, 
soluri cu fertilitate redusă, suprafeţe întinse 
ocupate cu păduri şi mlaştini etc. 

Ruralitatea microsistemului regional 
Drăgoiasa-Tulgheş este dovedită de structura sa, 
care cuprinde câteva sate cu funcţii de reşedinţă 
de comună şi alte câteva sate mai mici şi cătune, 
toate structurate ierarhic şi caracterizate prin 
relaţii de interdependenţă unele cu altele.  

Astfel, menţionăm satele Păltiniş, 
Drăgoiasa, Catrinari şi Glodu, care din punct de 
vedere administrativ aparţin de comuna Panaci, 
apoi comuna Bilbor cu satele Bilbor şi Răchitiş, 
comuna Corbu cu satele Capu Corbului şi Corbu 
şi comuna Tulgheş cu satele Tulgheş, Recea, 
Hagota şi Pintic. 

În categoria urbanului se înscrie Borsecul şi 
localitatea componentă a municipiului Topliţa, 
Secu, care însă în modul cel mai real este o 
aşezare rurală propriu-zisă. Vetrele aşezărilor 
sunt localizate mai ales pe fundul depresiunilor 
şi la contactul cu versanţii.  

Revenind la structura ierarhică pe care o 
îndeplineşte microsistemul regional Drăgoiasa-
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Tulgheş, până în anul 1956 fiind unul rural în 
profunzime, la baza acestuia aflându-se cătunul 
(aşezare permanentă, cu populaţie redusă din 
punct de vedere numeric: Chiruţeni, Stânceni, 
Păştinăreşti, Ferăreşti, Suseni Deal, Suseni 
Luncă, Fundoaia Deal, Fundoaia Luncă, 
Bilboraş, Joseni, Barasău, Valea Corbului, Valea 

Frumoasă, Poiana Veche, Rezu Mare), pe 
nivelele următoare situându-se satul (Păltiniş, 
Drăgoiasa, Catrinari, Glodu, Bilbor, Răchitiş, 
Capu Corbului, Corbu, Tulgheş, Recea, Hagota, 
Pintic), multe dintre satele menţionate până în 
anul 1956 fiind cătune, iar apoi satul reşedinţă de 

comună (Bilbor, Corbu, Tulgheş). 
 

 
 

Fig. 1. Holarhia centrelor polarizatoare pentru populaţia din ulucul depresionar 
Drăgoiasa-Tulgheş. 

 
Sistemul rural al spaţiului analizat are o 

evoluţie în timp foarte lentă, caracterizându-se 
aşadar printr-o stabilitate accentuată, iar 
configuraţia sa spaţială este dependentă de căile de 
acces. 

Acest sistem este şi foarte receptiv la 
schimbările ce au loc la nivelul economiei 
locale, fiind bulversat în cazul unor astfel de 

modificări, însă iniţiativa locală nu este una 
foarte dinamică, lucru ce determină acea 
evoluţie foarte lentă a sistemului despre care s-a 
amintit anterior. 

De menţionat este şi faptul legat de 
colonizarea secuilor în secolul XIII, care se 
înscrie ca o formă de migraţie forţată a acestui 
grup etnic maghiarizat, spre sud-estul 
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Transilvaniei, în scopuri politico-militare, peste 
o populaţie sedentară românească. Numai aşa se 
explică faptul că aceştia stabilindu-se în 
depresiunile Giurgeu şi Ciuc, în decursul 
timpului au emigrat şi spre teritoriile din 
vecinătate respectiv la Borsec, Tulgheş şi 
Corbu. Vechimea şi continuitatea populaţiei 
autohtone în acest ţinut sunt dovedite şi de 
existenţa agroteraselor pe terenurile defrişate 
din zona de contact a vetrei depresiunilor cu 
versanţii. 

De-a lungul timpului una dintre aşezările 
din ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş a fost 
ridicată la rangul de oraş (Borsec, în anul 1956). 

În acest context, realizând o tipologie a 
localităţilor de aici, acestea pot fi clasificate la o 
analiză preliminară în aşezări rurale şi aşezări 
urbane, iar din punct de vedere ierarhic apar două 
subsisteme regionale de aşezări grupate în  jurul 
centrelor urbane principale (Topliţa, care 
polarizează întreg sectorul nordic al depresiunii 
Giurgeu precum şi depresiunile Bilbor, Borsec, 
Corbu şi Tulgheş şi respectiv oraşul Vatra 
Dornei, care polarizează întreaga depresiune a 
Dornelor în care este inclusă şi comuna Panaci cu 
satele aferente care intră în cazul studiului de 
faţă). Însă puterea de atracţie cea mai mare cu rol 
de centre polarizatoare regionale în cadrul 
microsistemului teritorial Drăgoiasa-Tulgheş 
sunt reşedinţele de judeţ (Municipiul Miercurea-
Ciuc, pentru judeţul Harghita şi Municipiul 
Suceava, pentru judeţul Suceava). 

 
3. Tipologia aşezărilor rurale 
Analizând valorile suprafeţelor vetrelor de 

aşezări din teritoriul analizat reiese că acestea 
dispun de vetre cu valori diferenţiate, de la cele 
foarte mari- Tulgheş (505,9 ha), Bilbor (455,1 
ha), sate cu vetre mari Corbu (248 ha), sate cu 
vetre mijlocii (Răchitiş (84,9 ha), Capu 
Corbului (84 ha), Pintic (60,5 ha), Hagota (66,6 
ha), Recea (91,9 ha),  la cele mici si foarte mici 
Glodu (43 ha), Drăgoiasa (36 ha), Păltiniş (11 
ha), Secu (2 ha), Catrinari (1 ha), de unde 
rezultă densităţi ale populaţiei în vatră destul de 
variabile (2011): 78 loc/ha la Catrinari, 40,5 
loc/ha la Secu, 9,9 loc/ha la Păltiniş, 9,5 loc/ha 

la Glodu, 7,6 loc/ha la Capu Corbului, 5,7 
loc/ha la Drăgoiasa, 5,7 loc/ha la Tulgheş, 5,4 
loc/ha la Răchitiş, 4,8 loc/ha la Bilbor, 3,5 
loc/ha la Corbu, 2,2 loc/ha la Hagota, 1,8 loc/ha 
la Recea şi 1,1 loc/ha la Pintic. 

Suprafaţa teritoriului care aparţine din punct 
de vedere administrativ aşezărilor rurale din 
depresiunile Bilbor, Corbu şi Tulgheş însumează 
591 km2 din care teritoriului situat exclusiv în 
spaţiul depresionar îi revine aproximativ 85 km2, 
restul teritoriului aflându-se în spaţiul montan 
adiacent. 

Densitatea medie calculată pentru întreg 
teritoriul administrativ al aşezărilor rurale din 
cadrul ulucului depresionar Drăgoiasa-Tulgheş 
este de numai 0,5 aşezări la 100 km2, care se 
explică prin ponderea mare a reliefului montan 
şi respectiv 3,5 aşezări la 100 km2 în teritoriul 
situat efectiv în depresiuni, valoare inferioară 
celei de la nivel naţional (5,5 aşezări la 100 
km2). 

Densitatea cea mai mare înregistrează 
comuna Tulgheş (cu o suprafaţă administrativă 
de 224,77 km2 şi 4 aşezări), cu 1,7 aşezări/100 
km2, urmată de Corbu (cu o suprafaţă 
administrativă de 140,49 km2 şi 2 aşezări), cu 
1,4 aşezări/100 km2 şi Bilbor (cu o suprafaţă 
administrativă de 227,31 km2 şi 2 aşezări), cu 
0,8 aşezări/100 km2.  

Coeficientul de arealitate sau suprafaţa 
medie ce revine unei aşezări (raportul invers 
faţă de densitate, între suprafaţă şi numărul 
aşezărilor), luând în calcul teritoriul 
administrativ al comunelor înregistrează aici o 
valoare de 197 km2/aşezare, valoare ce 
depăşeşte cu mult media la nivel naţional (18,1 
km2/aşezare), datorită faptului că suprafaţa 
administrativă a fiecărei comune este foarte 
mare în raport cu numărul de sate care o 
formează. Datorită acestui fapt, comunelor cu 
cele mai puţine aşezări le revine cea mai mare 
suprafaţă de teren, astfel: Bilbor (113,6 
km2/aşezare), urmat de Corbu (70,2 
km2/aşezare) şi Tulgheş (56,1 km2/aşezare). 
Luând în calcul numai teritoriul comunelor aflat 
în spaţiul depresionar obţinem valoarea de 28,3 
km2/aşezare. 
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Fig. 2. Ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş. Clasificarea satelor după suprafaţa vetrelor. 
 

Pe baza coeficientului de arealitate se 
calculează distanţa medie dintre două aşezări, 
aplicând formula: dm =1,2√a, de unde rezultă 
pentru arealul Bilbor-Corbu-Tulgheş o valoare 
de 16,8 km, valoare mai ridicată decât la nivel 
naţional (5,1 km). Pe comune valori mai mari 
ale acestui indicator apar la Bilbor (12,7 km), 
Corbu (10 km), Tulgheş (9 km). 

Analizând valorile indicelui de dispersie la 
nivelul unităţilor administrative nu se 
înregistrează o evoluţie foarte spectaculoasă, 
toate comunele încadrându-se în categoria unui 
indice de dispersie redus (sub 1,00). În această 
categorie intră cele trei comune (Bilbor 0,1 cu 

un sat aparţinător, Corbu 0,4 cu un sat 
aparţinător şi Tulgheş 0,3 cu trei sate 
aparţinătoare). 

Potenţialul de polarizare al centrelor 

comunale este indicatorul cu ajutorul căruia se 
exprimă gradul de atracţie al centrului cu funcţie 
de reşedinţă de comună pentru fiecare unitate 
administrativă în parte. Cu alte cuvinte acest 
indicator sugerează care este numărul de „sate 
convenţionale ce gravitează în jurul centrului 
administrativ. 

Această formulă a fost propusă de geografii 
clujeni V. Surd şi L. Nicoară, 1989, iar 
calcularea acestui indice evidenţiază faptul că 
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potenţialul de polarizare cel mai ridicat este 
deţinut de comuna cu cele mai multe sate în 
componenţă (Tulgheş 3 locuitori/aşezare). 

Satul convenţional, din punct de vedere 
demografic se bazează pe numărul mediu de 
locuitori ce revine pe aşezare (calcularea 

acestuia pentru spaţiul Bilbor-Corbu-Tulgheş, 
indicând o valoare de 5 locuitori/aşezare (o 
valoare destul de redusă ce explică şi 
predominarea aşezărilor mici şi mari din cadrul 
microsistemului). 

 
Tabelul 1. Indicatori cantitativi ai distribuţiei aşezărilor din unităţile administrative. 
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 1 Bilbor-Corbu-
Tulgheş 

591 3 0,5 197 16,8 - - 

 2  Bilbor 227,3 2 0,8 113,6 12,7 0,1 1 
 3 Corbu 140,4 2 1,4 70,2 10,0 0,4 1 
 4 Tulgheş 224,77 4 1,7 56,1 9,0 0,3 3 

 

Distribuţia morfologică a aşezărilor este 
influenţată de o serie de factori fizico-geografici 
(fragmentarea şi energia reliefului, densitatea 
reţelei hidrografice, factorii bioedafici, etc.), 
poziţia geografică explică, sub raport cauzal 
alegerea locului de vatră. În funcţie de aspectele 
majore ale reliefului se pot stabili următoarele 
grupe de aşezări: 

-aşezări care ocupă atât porţiuni de luncă 
cât şi de terase (Corbu şi Tulgheş), în lunca şi 
terasele Bistricioarei; 

-aşezări localizate la contactul glacisurilor 
cu rama montană (Bilbor, Borsec); 

-aşezări localizate în arealul văilor şi 
platourilor înalte (Păltiniş, Drăgoiasa, Catrinari, 
Glodu). 

Poziţia geografică a aşezărilor sub raportul 
altitudinii evidenţiază următoarele grupări: 

-aşezări situate la sub 800 m altitudine 
(Tulgheş, Corbu); 

-aşezări situate între 800-1 000 m altitudine 
(Secu, Borsec); 

-aşezări cu vetre la peste 1 000 m altitudine 
(Bilbor, Glodu, Catrinari şi Păltiniş), aceste 
aşezări numărându-se astfel printre cele mai 
înalte din ţară. 

De menţionat este faptul că în perioadele 
vechi vetrele au evitat suprafeţele umede şi 
mlăştinoase din fundul depresiunilor, ele 
dezvoltându-se într-o primă fază pe umerii de 
terase şi la contactul muntelui cu depresiunea. 
În prima jumătate a secolului al XX-lea, odată 
cu intensificarea exploatărilor forestiere, în 
special în lungul văilor, terenurile agricole au 
crescut în suprafaţă, ca urmare, vetrelor 
existente li s-au adăugat trupuri de vetre sau 
gospodării izolate situate pe versanţi. 

În perioada comunistă grupul de gospodării 
individuale de la Catrinari a fost propus pentru 
dezafectare, primind interdicţie de construire 
până în anul 1998. 

Forma, structura şi mărimea vetrelor a fost 
condiţionată de o multitudine de factori precum 
topografia vetrei (forma de relief pe care se 
dezvoltă), poziţia faţă de drum sau reţeaua 
hidrografică etc. 

Din punct de vedere al formei vetrei 
aşezărilor, majoritatea acestora au o formă 
neregulată, ce denotă ocuparea spontană a 
spaţiului, acestea extinzându-se progresiv în 
diferite perioade istorice, existând cazuri în care 
unele aşezări mai mici au fost înglobate în cele 
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mai mari, unindu-se între ele în urma extinderii 
teritoriale. Forma aproximativ circulară se 
poate sesiza la satul Răchitiş, situat în partea de 
sud-est a localităţii Bilbor. 

De-a lungul Văii Bistricioarei şi Pârâului 
Secu, dar mai ales a căilor de comunicaţie 
principale, apar deseori vetre sau nuclee de aşezări 
sub formă alungită, liniară (Drăgoiasa, Bilbor, 
Secu, Corbu, Tulgheş). 

Ca trăsături generale în ceea ce priveşte 
structura şi textura aşezărilor, satele care s-au 
dezvoltat de-a lungul unei reţele hidrografice sau 
de-a lungul unei căi de transport, au în general o 
structură adunată, până la compactă, în timp ce 
satele situate la contactul cu zona montană, acolo 
unde predomină economia pastorală şi căile de 
comunicaţie se reduc la drumuri forestiere sau 
poteci structura satelor este una risipită, casele 
fiind situate la distanţe de 300-400 m unele faţă 
de altele. 

Cele mai multe dintre aşezările acestui 
spaţiu au o textură liniar-tentaculară, 
gospodăriile fiind dispuse fie în lungul văilor, fie 
în lungul drumurilor principale ce le străbat 
(Bilbor, Capu Corbului, Corbu, Tulgheş, Hagota, 
Recea, Pintic), în timp ce textura liniarăsimplă 
este mai rară (Drăgoiasa, Secu), iar textura 
radiară este întâlnită şi mai puţin, în cazul 
Borsecului. 

Structura aşezărilor rurale este dată de 
gradul de ocupare a componentelor construite în 
vatră, ce denotă evoluţia socio-economică într-
un cadru natural concret şi este element de bază 
ce concură la imprimarea trăsăturilor 
fizionomice ale aşezării. 

Datorită condiţiilor fizico-geografice pe de o 
parte şi a celor de ordin social, economic, 
administrativ, politic, etc., pe de altă parte, 
tipurile structurale de vetre din ulucul depresionar 
Drăgoiasa-Tulgheş se caracterizează printr-o 
mare varietate şi complexitate, fiind 
predominante, mai mult cele de tranziţie care 
îmbină două din cele trei tipuri structurale majore. 

Pe baza celor afirmate putem prezenta 
următoarele categorii de aşezări: 

-adunat-alungit, care se înscrie în spaţiile 
unde se îmbină activităţile agricole şi pastorale 
cu cele care au tendinţe de concentrare în vatra 
iniţială, unde unele gospodării sunt dispuse de-a 

lungul unei căi de comunicaţie, curs de apă sau 
ambele (Bilbor, Secu, Corbu, Tulgheş); 

-risipit-alungit, cu dispunere a vetrei în 
lungul văilor sau căilor de comunicaţie (Glodu); 

-risipit propriu-zis, cuprinde satele Catrinari 
şi Păltiniş, precum şi anumite părţi din satele 
centrelor de comună Bilbor, Corbu, Tulgheş, 
care au un profil zootehnic şi forestier. 

Aceste tipuri structurale de aşezări pot fi 
grupate în două grupe majore şi anume: sate cu 
indice mic de dispersie, situate mai ales în zona 
luncilor, teraselor şi glacisurilor Bistricioarei şi 
sate cu indice mare de dispersie, localizate în zona 
platourilor înalte, la contactul depresiunilor cu 
rama montană înconjurătoare. 

Din punct de vedere al mărimii vetrelor 
predomină vetrele mici (Păltiniş, Drăgoiasa, 
Glodu) şi mijlocii (Răchitiş, Capu Corbului, 
Pintic, Recea, Hagota), dar apar şi vetre mari 
(Corbu 248 ha) şi foarte mari (Bilbor, Tulgheş), 
cele foarte mici (sub 10 ha) se întâlnesc în satul 
Catrinari şi Secu. 

 Analizând dimensiunea populaţiei în vatră 
un lucru cert este de remarcat că în ultimul 
deceniu şi jumătate localităţile din această 
regiune se confruntă cu o eroziune demografică 
fără precedent, tendinţă care se menţine şi în 
continuare, situaţie valabilă şi în regiunile 
învecinate. 

Conform ultimelor date furnizate de la 
recensământul din anul 2011, din punct de 
vedere al mărimii demografice, comunele 
Bilbor, Corbu şi Tulgheş, împreună cu cele patru 
sate sucevene (Păltiniş, Drăgoiasa, Catrinari, 
Glodu) însumează 8 232 locuitori, astfel că 
acestea pot fi grupate în patru categorii: aşezări 
rurale foarte mici (sub 250 locuitori), aşezări 
rurale mici (251-500 locuitori), aşezări rurale 
mijlocii (501-1 500 locuitori) şi aşezări rurale 
mari (1 501-4 000 locuitori). 

Aşezările rurale foarte mici (sub 250 

locuitori) într-un număr de şase, reprezintă 50% 
din numărul total al aşezărilor rurale, dar 
concentrează numai 9,4% din populaţie. 

Aşezările rurale mici (251-500 locuitori) 
înregistrează două aşezări (Glodu şi Răchitiş), 
care reprezintă 16,6% din totalul localităţilor 
rurale ce contribuie cu 10,6% la populaţia rurală 
a ulucului. 
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Fig. 3. Modele de vetre de aşezări din ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş. 

 
Aşezările rurale mijlocii (501-1 500 

locuitori) numără satele Capu Corbului şi Corbu 
care au un aport de 18,2% la populaţia rurală a 
acestui spaţiu. 

Aşezările rurale mari (1 501-4 000 

locuitori) includ doar două aşezări (Bilbor sat şi 
Tulgheş sat), care înseamnă 61,6% din totalul 
populaţiei din mediul rural. 
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Delimitarea clară a tipurilor funcţionale de 
aşezări din depresiunile analizate este o 
operaţiune destul de dificilă, întrucât în toate 
aşezările mai mari, inclusiv în oraşul Borsec, 
sunt prezente ramuri din toate cele trei sectoare 
de activitate. Nomograma funcţională a 
aşezărilor din ulucul depresionar Drăgoiasa-
Tulgheş indică lipsa aşezărilor cu populaţie 
activă ocupată exclusiv în sectorul serviciilor. 

Dintre tipurile funcţionale de aşezări rurale 
lipsesc cele pur agricole, zootehnice şi 
forestiere, cele mai extinse şi mai caracteristice 
în zonă fiind cele zootehnic-forestiere (Păltiniş, 
Drăgoiasa, Catrinari, Glodu, Bilbor, Secu, 
Corbu, Tulgheş). 

În urma cercetărilor în teritoriu se pot 
detaşa patru tipuri funcţionale de aşezări 

temporare: cabane turistice şi refugii alpine; 
stâne fixe sau mobile; cabane forestiere şi de 

vânătoare; odăi (căsuţe, colibe şi bordeie). 
Acestea din urmă, amplasate la distanţe 
considerabile faţă de centru de comună sunt 
folosite de localnici cu predilecţie vara în timpul 
cositului şi toamna când animalele se întorc de 
la păşunat din munţi. 

Uneori vatra aşezării urbane poate coincide 
parţial cu limita intravilanului sau să limiteze o 
suprafaţă mai mică decât cea a intravilanului. 
Pentru oraşele ce dispun de localităţi 
componente situate la oarecare distanţă de 
centrul urban, vatra se determină pentru fiecare 
teritoriu constituit ce intră în administraţia 
oraşului. Aşa este de pildă şi aşezarea Secu, 
parte componentă a municipiului Topliţa. 

Cea de-a doua componentă (social-
economică) cuprinde două elemente 
fundamentale ale complexului urban şi anume: 
populaţia şi locul de muncă, care spre deosebire 
de mediul rural este încorporat organic în 
teritoriul oraşului, generând toate aspectele 
componentei social-economice. 

Populaţia urbană din acest spaţiu, la nivelul 
anului 2011, reprezintă 23,6% (2 573 locuitori), 
ceea ce denotă un grad redus de urbanizare a 
acestui spaţiu intracarpatic. 

Singurul centru urban din microregiune 
este Borsec, cu urme de locuire ce datează încă 
din perioada romanilor, a cărui renume şi 
recunoaştere internaţională se datorează apelor 

minerale, fiind una dintre zecile de staţiuni care 
au alcătuit osatura sistemului balneoturistic 
românesc, o staţiune care rivaliza cândva cu 
Baden-Baden şi Karlovy Vari. 

Aici au luat fiinţă în timpuri diferite două 
aşezări mici, una mai veche-Borsecul de Sus, şi 
una mai nouă cu aproximativ 100 de ani, 
Borsecul de Jos (prin roire). Aşezarea iniţială era 
într-o zonă de păduri şi păşuni, care apoi s-a 
dezvoltat prin defrişări şi desecări, la fel ca toate 
celelalte aşezări studiate. 

Oraşul a evoluat din punct de vedere 
demografic, teritorial şi funcţional, în a doua 
jumătate a secolului XX. Din punct de vedere al 
mărimii demografice, se înscrie în categoria 
aşezărilor urbane mici (sub 25 000 locuitori), 
suprafaţa acestuia crescând destul de mult în 
ultima perioadă datorită aplicării unor măsuri 
administrative privind extinderea spaţiului 
intravilan de la 217,16 ha, la 360 ha având în 
componenţa sa un număr de 11 trupuri, de unde 
rezultă o densitate a populaţiei în vatră în anul 
2011 de 7 loc/ha). 

Densitatea aşezărilor înregistrează o 
valoare de 10,5 aşezări/1 000 km2 (95,05 km2 
suprafaţa administrativă), un coeficient de 
arealitate de 95 km2/aşezare (20,4 km2/aşezare 
pentru teritoriul aflat în spaţiu depresionar) şi o 
distanţă medie de 11,7 km. 

 
4. Concluzii 

Analiza geografico-umană a unui spaţiu 
relativ restrâns, ce vizează ulucul depresionar 
Drăgoiasa-Tulgheş, care cuprinde puţin peste 790 
km2, se impune în acel sector al Carpaţilor ca un 
microsistem teritorial complex, în care rolul 
major l-a avut componenta naturală a sistemului, 
cu elementele care o definesc o compun şi care 
au funcţionat în majoritatea cazurilor ca factori 
de favorabilitate pentru iniţierea şi evoluţia 
entităţii teritoriale. Acestea au oferit suport 
pentru locuire, diversificare a aşezărilor, 
afirmarea acestora şi individualizarea lor. 

Ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş 
reprezintă o entitate geografică sub raportul 
peisajului, specific depresiunilor carpatice, în 
care bogăţiile subsolului reprezintă o zestre cu 
largi posibilităţi de punere în valoare.  

Alături de acestea, hidrografia, cu 
însemnatele izvoare de apă minerală, şi 
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elementele biogeografice au conlucrat ca 
elemente de favorabilitate în afirmarea şi 
individualizarea sistemului de aşezări, rolul 
primordial revenindu-i reliefului, care a oferit 
condiţii restrictive pentru practicarea culturii 
plantelor, dar favorabile creşterii animalelor, şi 
respectiv refugiu în momentele grele ale istoriei 
locurilor. Condiţiile climatice limitează şi 
selectează atât vegetaţia spontană, cât şi culturile 
agricole, oferind elemente favorabile sub raportul 
microclimatului dezvoltării turismului.  

Potenţialul resurselor naturale şi umane 
sunt principalii factori care concură la 
aprecierile privind dezvoltarea unui teritoriu. 

Între cele trei mari componente 
(componenta naturală, geodemografic-habituală 
şi economică) surprinse în cadrul acestui studiu, 
s-a definitivat un raport de intercondiţionare, 
omul exploatând în mod echilibrat şi în scop 
adaptativ cadrul natural. Alături de condiţiile 
naturale, cele istorice au impus favorabilităţi şi 
restricţii, care au condus la individualizarea unui 
spaţiu cu trăsături de specificitate certă. Izolarea 
a condiţionat un sistem mental semiînchis în 
care fluxurile de materie, energie şi informaţie 
pătrund şi ies cu destul de mare dificultate. 

Deosebit de interesant s-a dovedit a fi 
surprinderea temporală a fenomenului de 
apariţie şi sedentarizare a populaţiei în acest 
uluc, care în cazul unor aşezări precum Borsec, 
amenajarea şi valorificarea apelor minerale a 
avut un rol primordial în atragerea populaţiei şi 
stabilirea acesteia. 

Depresiunea Borsec a intrat în folosinţa 
elementului uman de foarte multă vreme, 
parcurgând toate etapele de umanizare a 
Carpaţilor Româneşti până la nivelul urban. 

Funcţiile economice de bază ale staţiunii 
sunt turismul, prin funcţia sa balneară 
complexă, cu o mai mare dezvoltare în viitor şi 
industria de îmbuteliere a apei minerale, ultima 
dintre acestea creând  o arie de influenţă ce 
depăşeşte teritoriul naţional. 
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Abstract:-Roşia Montană-Abrud  auriferous area at crossroads: intensive mining exploitation versus 

touristic capitalization. Roşia Montană-Abrud is a mining area located in the North-Eastern side of the 
Metaliferi (Metalliferous) Mountains, part of the Apuseni Mountains, and holds the biggest gold and silver 
ores deposit in Europe. It also belongs to the Gold (or Auriferous) Quadrilateral, an important metalliferous 
region which covers around 2500 km2 between Baia de Arieş-Zlatna-Săcărâmb-Ţebea. Roşia Montană, the 
oldest mining locality in Romania, enhanced even more its fame after the apparition of Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC), a Romanian-Canadian mining company which, according to its claims, intends to 
exploit (even if it has-legally-only an exploration licence) the existing 300 tons of gold and 1600 tons of 
silver, by usind cyanide. In order to store the approximately 200 000 tons of residual cyanides, the company 
intends to built a huge tailings pond (about 180 m height and 800 ha ) in Corna Valley. By comparison, the 
Bozânta tailings pond near Baia Mare, which broke down in 2000, had only about 90 ha. On the other side, 
the opponents of the RMGC project aims to protect both natural and cultural heritage, which embed a 
richness of archaeological, historical and architectural objectivs, particularly. Also, there have been found 
arguments for the inscription of the area in UNESCO World Heritage Tentative List. This study aims also to 
highlight the main types of tourism feasible for the mentioned area.          
 
Keywords: Roşia Montană-Abrud, intensive mining, touristic capitalization 

 

 

1. Introduction 
Over time, from Antiquity to the present, 

Roşia Montană-Abrud area represented the 
largest source of gold and silver in Romania, 
and now it is recognized as being the place 
which holds the largest deposit of gold and 
silver ores in Europe. Geographically, the area 
is located in the North-Easthern side of the  
Metaliferi Mountains, part of the Apuseni 
Mountains, and, in administrative terms, it is 
found on the North-Westhern part of Alba 
county. 

At the same time, on the "map" of 
Romania’s mining exploitations, the area is part 
of a larger space, with a long tradition of 
mining, namely the Gold Quadrilateral (or 
Auriferous Quadrilateral) which covers an area 
of about 2500 km2 and is  located between the 
localities Baia de Arieş-Zlatna -Săcărâmb-
Ţebea. 

Roşia Montană was documentary attested 
for the first time on February the 6th, 131 AD, 
as Alburnus Maior, thus it is the oldest mining 
locality in the country. The proof of 
documentary certification can be found at the 
History Museum of Transylvania in Cluj-
Napoca and consists of the wax table no. XVIII, 
discovered in 1854 in the gallery Ohaba-St. 
Simeon, situated in the Southern part of Cârnic 
Massif. There was also stated the existence of 
pre-Roman galleries on Roşia Montană, 
although this kind of opinions are not supported 
by all archaeologists. 

The above-mentioned theory is also 
sustained by the argument-according  to which 
the impressing formation called Cetatea 
Romană [Fig.1.] (destroyed during the intensive 
open-pit mining exploitation started in ’70s), 
and possibly Cârnic Massif,  were exploited in 
surface by Dacians (Posěpny, 1868b; Téglás, 

1Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, 400006, No. 5-7, Clinicilor Street, Cluj-Napoca, România, e-mail: 
adina_jurj88@yahoo.com 
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1888, 1889; Ackner, 1856, quoted by 
Sîntimbrean, 1989), in consequence Dacians 
exploited not only riverbed or alluvial gold, but 
also primary gold extracted from deposits. 

This fact is also proved by more recent 
researches, as those belonging to Cauuet et. al. 
(2004), according to which Roşia Montană 
detains one of the most spreaded and developed 
underground mining galleries system dating 
from Roman epoch around the world, and also 
some pre-Roman galleries, from the Dacians 
and Agathyrsi epochs, as some clues show. 
Other studies  (Constantinescu et. al., 2012; 
Constantinescu et. al., 2012)  confirm the fact 
that Dacians had exploited not only alluvial gold 
but also deposits’ gold, as prove recent analyzes 
of artifacts-bracelets and koson coins-dating 
from the Dacian period prove (2th century BC-
1st century AD). 
 

 
Fig.1. The former Cetatea Romană - Southern part  
of Cetate massif, at the bottom of Coranda Valea 
Verde entrance  (http://buzzdnews.ro/2011/04/04/ 

geologul-ubb-ioan-marza-ce-dam-la-rosia-montana-
pentru-un.pumn-de-dolari/) 

 
Using specific methods belonging to 

nuclear physics (X-rays: SR-XFR, micro SR-
XRF, micro-PIXE)  within both the National 
Institute of Nuclear Physics and Engineering in 
Bucharest and BESSY Syncrothron Facility in  
Berlin, it was concluded that all the bracelets 
and some of koson coins were made of 
Transylvanian (Carpathian) gold, both alluvial 
and primary, as indicated the presence of Sb, 
Te, Sn, etc.  

During Antiquity, there have been built a 
large number of artificial lakes commonly 

known as „tăuri”, which were designed as 
reservoirs meant to collect the necessary water 
to operate mechanically the stamping mills 
located downstream. Amongst the numerous 
lakes built over time, there could be identified 
after the dike of earth and/or specific vegetation 
a number of 69 lakes (Bătinaş, 2010, after 
Aquaproject, 1995), out of which only 9 are still 
active today-those erected between 18th century 
and 20th century. 

Mining ore extraction performed since 
Antiquity took place only on the underground 
until 1970, after which it was launched a 
massive open-pit mining operation on Cetate 
and Cârnic massifs. Year  1948 was a turning 
point, as all private  mining exploitations in the 
area were nationalized. As a consequence of 
long underground mining, it was created a very 
complex network of underground galleries 
representing all epochs, with a total length of 
about 150 km. 

In 2006, as a preparation for Romania’s 
adhesion to the European Union in 2007 and in 
order to comply with its regulations concerning 
mining activities, it was necessary to suspend 
goverment subsidies for the mining operations 
carried on Cetate quarry,  and consequently the 
exploitation was stopped. Nowadays, the area is 
„prepared” for Roşia Montană Gold Corporation 
tremendously huge mining project, while the 
opponents try to protect and promote its equally 
outstanding heritage. 
 
2. The characteristics of the intensive 
mining exploitation project proposed 
by Roşia Montană Gold Corporation 
(RMGC)  

Alongside the apparition of S.C. Roşia 
Montană Gold Corporation S.A company 
(RMGC, initially Euro Gold), which was fonded 
in 1997 by the association of Minvest and 
Gabriel Jersey mining companies, and the 
licensing of a considerable surface of 2 338 ha 
coming from government to this company, in 
Roşia Montană has been made important 
changes, not only at community level, which 
suffered a pronounced process of disaggregation 
and degradation with a continuing getting over 
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of the conflict between the locals that are 
against the project and refused to leave the 
locality (they even organized a association, 
Alburnus Maior) and RMGC, but also at its 
image at a national and international level. 

Previous to the closure of Cetate open-pit 
in 2006, the National Agency for Mineral 
Resources accorded in 1999 to S.C. Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. a 20-years 
exploration license which allowed the 
exploration of an area of 2122 ha belonging 
mainly to Roşia Montană (but also to Abrud and 
Bucium). This area has been scaled up to 2388 
ha in 2004. Above-mentioned company intends 
to exploit, according to its assessments, through 
intensive open-pit mining, about 300 tons of 
gold and 1600 tons of silver by using potassium 
cyanide, which could lead to full exploitation of 
the whole gold and silver ores deposit in about 
only 20 years.  

According to some evaluations 
Romania’benefits from the project would be at 
best case 20% of the profit, while the project 
supposes many financial, cultural and 
environmental risks. As Iorgulescu (2012) 
summarizes the main effects of the project, 
Romania is going to “offer” around 81% of the 
ores (around 300 tons of gold and 1500 tons of 
silver), possibly rare metals (according to the 
project, rare metals remain to RMGC just as a 
“present”), the valuable two millennia 
archaeological heritage and the opportunity of 
sustainable development of the area. Moreover, 
the same author highlights the legal issues 
concerning the project, as infringing the Mining 
Law no. 61 by the Government, which released 
a single exploitation licence (Licence no. 
47/1999) for serving both Minvest, which 
exploited the old mine and RMGC - for its 
exploration actions. Even if the Law said that a 
exploration licence can be valid only for 8 
years, RMGC used it for more than 14 years. 
Also, even if the mentioned law says that  
licences are exclusive and the perimeter can not 
be changed, exploitation Licence no. 47/1999 
was transferred in 2000 from Minvest to 
RMGC, thus RMGC became the titleholder of 
this licence, and  the perimeter of the licence 
was modified many times. As the project began 

with such serious problems, one can easily infer 
that there could be found even more illegalities. 

Concerning landscape and environmental 
risks that may appear if the project is 
implemented, there are warns about the extreme 
phenomena which can occur, such as intense 
precipitations, earthquakes, landslides, but also 
about the destruction of the protected areas, of 
the old ponds, of the four mounts and actually 
of the entire millennial habitat, putting instead 
the huge tailings pond projected for Corna 
Valley, almost ten times bigger than Baia Mare 
tailings pond, which broke down in 2000, with 
disastrous repercussions. In fact, this pond is the 
main and biggest problem, because it is meant 
to contain a tremendous quantity of residual 
cyanides, and it is proposed to be built at only a 
few km upstream Abrud town. If serious 
problems appears with it, the life of about 6,000 
human beings which are living in Abrud are 
condemned to immediate death, and 
downstream inhabitants would have to cope 
with extremely serious problems (Cocean, 
2012). 

Beginning with the 1st of September 2013, 
it has started ample protest actions against 
RMGC project, not only in Roşia Montană, but 
also in many others localities within the country 
and outside. 

The project of RMGC company implies the 
exploitation of four mountainous massifs: 
Cetate, Cârnic, Orlea and Jig, in open-pit 
mining operations, starting with the first 2 
massifs in the first year and continuing with 
Orlea from year seven and Jig from year nine. 
These dates are relative because the effective 
rhythm of such a kind of exploitation depends 
on multiple factors, one of the most important 
being the variation of gold and silver 
concentration from ores. An imposing element 
of the new area configuration, according to the 
project plans, will be represented by the huge 
tailings pond proposed for Cornei Valley, which 
would have at the end of the project a height of 
180 meters, a surface of around 800 ha and 
would contain approximately 200 000 tonnes of 
residual cyanides. Other important components 
that would be emphasized, excepting the four 
quarries and the tailings pond, would be, 
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according to RMGC, the waste dump and the 
retention dam of acid waters from Cetate area, 
others waste dumps and also mineral and soil 
piles. 

The entire industrial area licensed by 
government to RMGC company belongs to a 
much more extended area, suggestively named 
The Gold Quadrilateral, situated between Baia 
de Arieş-Zlatna -Săcărâmb-Ţebea localities, the 
auriferous ores being exploited on the entire 
surface in three major groups: Brad-Săcărâmb, 
Stănija-Zlatna, respectively Roşia Montană-
Baia de Arieş. 

Actually, this area is related with a part of 
the numerous RMGC project objectors fears. 
More precisely, it is supposed that RMGC 
and/or other exploitation companies (RMGC 
does not have a exploitation licence, only a 
exploration one)  have the intention to develop 
their „businesses” over the entire Gold 
Quadrilateral, considering the gold and silver 
ores but also the rare metals that can occur here: 
ZN, Te, Ni, Pb, Ti, Ge, Sn, In, Se, etc. 
(Sîntimbrean, 2012); this would lead to the “ 
disfiguration” of the entire area, by creating 
very extended open-pit exploitations. 

These fears are one of the main reason for 
these protests against creating a precedent, 
namely starting RMGC project, precedent 
which threatens to open the line for other 
numerous projects in this area, which are 
problematically in what concerns the 
environment degradation by pollution with 
heavy metals and cyanides, in what concerns the 
environment alteration, the distruction of 
cultural heritage’  elements, the “exodus” of 
resources etc. 
 
3. Means of touristic capitalization of 
the Roşia Montană-Abrud natural and 
cultural heritage.  

Roşia Montană-Abrud mining area is 
suitable for practicing all main types of tourism, 
especially  cultural and recreational tourism, but 
also curative and complex tourism. Regardless 
which type of tourism is to be practiced in the 
area, travel activities are favorised on the one 
hand by the important tourism potential of the 
area, „promoted” mostly in a indirect way 

through the overwhelming  advertising carried 
out for many years by RMGC, and on the other 
hand by the counterplay intiated by the 
opponents of the project, which consists not 
only of protest actions, but also touristic events 
as FânFest, a yearly summer event holded in 
Roşia Montană which atracts a great number of 
tourists (around  4000 tourists were estimate to 
have participate in 2014). One another 
significant initiative in support of tourism was 
the proposal of inscribing  Roşia Montană on 
the Tentative List of UNESCO. 

Therefore, the area has become the 
"hotspot" of Romania in recent years and the 
"fame" thus gained has expanded far beyond the 
country's borders, involving the interests of 
international actors, often attracted less by 
archaeological and cultural treasure and more 
by accelerated growth, until recently, of the 
price of gold, silver, and other rare metals. 

On the other hand, the premises for tourism 
development, even if apparently promising, are 
hindered by the problems of the overall 
infrastructure and tourist facilities, particularly 
because of  small number of accommodation 
units, mostly unclassified, and  by the 
restrictions imposed through the declaration of 
2388 ha as industrial area embedded in the 
RMGC mining project. This prevents the 
development of any activities besides mining. In 
addition, there appears also the unpredictable 
element called "political decision", which seems 
to be a significant one, although it was strongly 
challenged by the opponents of the projects 
during their protests. 

Ciangă and Bolog (2012) present an 
interesting development alternative instead of the 
RMGC project, with which we totally agree. The 
authors consider that Roşia Montană should 
become a „major tourism point in the Apuseni 
Mountains”, both due to its central position an 
remarkable heritage, one the first hand by being 
inscribed in the UNESCO World Heritage List, 
and on the second hand by implementing a 
project meant to preserve and develop the 
existing heritage by accesing non-refundable 
funds. The main initiatives to be taken should be 
the improving and equipping the Roman galleries 
so that they become great attractions for tourists 
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as Las Medulas from Spain, or Turda Salt Mine, 
for example; on the second hand, it is considered 
appropriate a new and more complex mining 
museum, where should be exhibited all the 
archaeological vestiges and mining equipments 
from the area and surroundings, particularly the 
copies of the existing wax tables, which should 
be of great interest for tourists. The third element 
of the proposed project should consist in the 
rehabilitation of the old historical centre, along 
with the enhancement of the accommodation 
units network  and the improvement of the road 
infrastructure network, not only in the area but 
also in Alba county and in Western part of the 
country. 

According to the above-presented vision, 
there should be highlighted that there are many 
minig areas throughout the world which flourish 
through tourism. Such fortunate places are 
Wieliczka and Bochnia Salt Mines from Poland, 
Blaenavon Industrial Landscape and Ironbridge 

Gorge from UK, City of Potosí from Bolivia 
etc. First of all, one can notice that these former 
minig areas are all inscribed in the UNESCO 
World Heritage List, and in the present they are 
visited by hundreds of thousands or even a 
million of tourists a year (Wieliczka and 
Bochnia Salt Mines counts over a million 
tourists each year). But certainly, the most 
resembling to the Roşia Montană are Las 

Medulas mines from Spain (Jurj, 2014).  
Tourism development in Roşia Montană-

Abrud mining area knows a very fragile 
equilibrium, as it is situated between two major 
radically different ways. The first option is 
represented by RMGC project, whose 
implementation requires drastic change of 
almost all data problems (the destruction of a 
large part of the geomorphological system, of 
underground galleries, the creation of a huge 
tailing dam covering Corna Valley Lake, 
drastically altering the landscape, pollution, 
etc.), while the second one aims to inscribe 
Roşia Montană in UNESCO World Heritage 
List. The last version is undoubtedly more 
friendly with tourism and tourists, but also with 
the environment and  local population in 
comparison with the first one.  

 

3.1. Cultural tourism 
The development of cultural tourism in the 

Roşia Montană-Abrud area is facilitated by the 
presence of a very rich heritage which has 
several notable features as oldness, extension, 
rarity and uniqueness. Over this reality overlaps 
the steady increasing of the urban population 
number, which represents the main consumer of 
cultural tourism products, and also the uprising 
of level of population’ education. Therefore, the 
need to expand the cultural horizons increases in 
a direct proportion with the above-listed factors. 

Concerning cultural tourism in the area, an 
element of extreme importance is reprezented 
by archaeological vestiges consisting of the 
extensive underground galleries network whose 
age extends from Antiquity to the twentieth 
century, emphasizing that the system of mining 
galleries dating back from the Roman period is, 
according with the latest researches, one of the 
most expanded and complex throughout the 
world (Cauuet et. al., 2004). Researches has 
revealed the existence of about 150 km of 
galleries mining, reflecting a high density 
compared to quite small surface of the 
questioned territory. Segments of galleries, 
including those belonging to the Roman period, 
currently available to tourists, can be found in 
Orlea Massif and are part of the Gold Mining 
Museum "Alburnus Maior" and in Igre Massif, 
where it is located Cătălina-Monuleşti gallery. 
 

 
Fig.2. Circular funerary monument preserved in situ 

at Găuri lake 
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Valuable archaeological remains and the 
machineries, equipments and other evidences of 
mining activity can be found into the Gold 
Mining Museum "Alburnus Maior" and at Gold 
Museum.  To these are addes the Roman 
incineration necropoleis, funerary areas, habitat 
areas, a circular funerary monument preserved 
in situ near Găuri lake [Fig.2.], sacred areas, the 
9 active lakes, Cetate, Cârnic, Orlea, Igre, Jig 
and Văidoaia volcanic massifs. Religious 
buildings, cultural and historical monuments, 
buildings and churches and also traditional 
ethos complete  cultural tourism offer of the 
region. 

Architectural heritage of Roşia Montană 
has been studied since 2009, under a nationwide 
program initiate ARA association (Architecture. 
Restoration. Archaeology) has analized the 
architectural heritage of Roşia Montană since 
2009, and inventoried over 50 historic buildings 
reprezenting  vernacular architecture belonging 
to the 18th century and early 20th century, 
namely houses, churches and public buildings 
(Apostol, Bâlici, 2010, 2012; Bâlici, 2013b). It 
should be noticed that the entire landscape of 
the area, due to millienary mining activity, has a 
significant cultural value, as prove the studies 
which promote Roşia Montană inscription in 
UNESCO World Heritage (***, 2009, Wilson 
et.al., 2011; Jurj, 2014). For this reason both 
artificial lakes, called by the common name 
„tăuri”, and mountain massifs  exploited since 
Antiquity are feasible for cultural tourism. 

The main forms of cultural tourism which 
can be practiced in  Roşia Montană-Abrud 
mining area  are mining tourism, geotourism, 
ecotourism, religious tourism, ethnographic 
tourism. 

 
3.2. Recreational tourism 

Recreational tourism is one of the most 
prolific type of tourism both in terms of number 
of tourists and its economic efficiency, and this 
is due to the undeniable reality according to 
which recreation and leisure are some the most 
basic human needs. Not randomly, these 
requirements  need more attention as population 
is more and more overwhelmed by a lifestyle 
reprezented by constant need for progress. This 

frequently leads to physical and especially 
mental overwork, and over time  to exhaustion, 
requiring a growing attention to recreation and 
psychosomatic recovery.  

Urbanization and its both positive and 
negative effects, including  mainly mental 
overloading, population growth, increasing of 
financial resources and spare time, are all 
favourable arguments for recreational tourism 
development. Given the growing  background of 
urbanization phenomena, recreation is more 
often associated with nature, rural areas in 
general and   mountainous areas in particular, 
which become more appreciated and sought 
after by tourists. 

The mountainous relief of Roşia Montană 
and Abrud mining area is represented by 
average altitudes, most of the heights being 
below 1200 m, and consists of three main units 
of relief: Munceii Roşiei Montane and Abrud 
and Corna tectono-erosive depressions. In terms 
of subaerial landscape, this is dominated by the 
landscape generated by Neogene volcanism, 
mostly belonging to the Upper Badenian and 
Sarmatian-Pannonian that overlapped over the 
crystalline basement and sedimentary structure, 
leading to the emergence of major landforms 
that stand out in the present: volcanic neck s 
such as  Rotundu Peak, Ghergheleu Peak,  
Cârnic and Cârnicel peaks, Cetate Massif, and 
also volcanic dykes  located in the alignment 
Igre-Jig-Văidoaia. Relief energy, is ranging  
from medium to high (with values from 100 to 
400 m) and therefore high enough to increase 
the attractiveness of the landscape. The scenery 
is complemented by the presence of the 
remaining active man-made lakes and 
mountainous specific vegetation.  

There can be found also two protected area, 
according to the Law 5/2000: Piatra Corbului 
and Piatra Despicată, both of them included in 
the section called „Natural reservations and 
monuments of nature”. Piatra Corbului  is a 
natural mixed reservation, both natural and 
historical, belonging to IV IUCN category. It is 
located in the South-Eastern side of the Cârnic 
Massif and covers 5 ha. The reservation bears 
traces of both underground and surface mining 
works. One can found remarkable mining works 
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belonging to Antiquity, performed with water 
and fire.  Piatra Despicată is a monument of 
nature situated between Cârnic Massif and 
Cetate quarry, belonging to III IUCN category 
and covers a 0,20 ha surface. This protected 
area is unique in the region, and is represented 
by an adesitic block of stone whose lithology is 
different from the rest of the area.  

Recreational tourism is one of the favorite 
and more practiced type of tourim in Apuseni 
Mountains area, and Roşia Montană-Abrud area 
can fit harmoniously in the  mentioned frame. 
Forms of tourism carrying recreational features 
which prove to be particularly appropriate  for 
specified area  are  rural tourism, agritourism, 
mountain hiking, cycling, recreational water 
sports, hunting tourism, recreational fishing, 
paragliding etc. 

Careful attention should be given to rural 
tourism and agritourism which, compared to 
other forms of tourism listed, have the 
advantage to provide considerable support to the 
other activities which take place in rural areas. 
Speaking about Roşia Montană-Abrud mining 
area, these activities are  mainly  agriculture, 
especially livestock breeding, timber 
exploitation, picking berries, and, under specific 
conditions, mining exploitation. In terms of 
mining activities, however, we can not count a 
short-term open-pit operation as the one 
proposed by RMGC project, because such an 
approach is too destructive to be compatible 
with rural tourism and agritourism and in 
general with no form of tourism, because it 
threatens to destroy the very morphological 
basement integrity of the area. 

A mining activity carried out on a small 
scale and using traditional means could become 
more beneficial for the local community than a 
large-scale project, not so much due effective 
earnings, as due to the power of attraction 
exerted on tourists the restoration the stamping 
mills and replay the whole process of 
exploitation that took place almost 
uninterruptedly over nearly two millennia. 

The former mine owners did not benefit 
from the restitution of their confiscated 
properties because of the nationalization which 
took place in 1948. All mining exploitations 

remained state’ property after the fall of 
communism. Currently,  pronounced 
depopulation has become a serious problem, and 
making restitution of their proporties, although 
quite late,  might be an argument for returning 
to their  households, especially for those who 
have failed in their attemption to integrate 
elsewhere, either because they lack 
qualifications, or due to old age, at least two 
issues those who abandoned their farms  rather 
forced by circumstances than by conviction 
have to confront with. Development of rural 
tourism and agritourism therefore requires 
effort, but it can also prove to be a good source 
of income, following the  model of other 
villages of Apuseni Mountains, such as, for 
example, tourist resorts  Arieşeni and Albac, 
located just a few tens kilometers away. 

Other forms of recreational tourism raises 
fewer problems to solve, among which clogging 
and eutrophication removal and improvement of 
the 9 lakes in order to transform them into 
attractive resources for water sports and 
recreational fishing. 
 
3.3. Curative Tourism  

Health care is a primary necessity for 
human beings, and one of the earliest factors 
that led to the emergence of climatic and spa 
resorts, depending on present treatment factors. 

In terms of altitude, Roşia Montană-Abrud 
mining area overlaps over the average climatic 
mountain resort category, located between about 
600-1200 m altitude. For this reason, climatic 
and bioclimatic potential for practising curative 
tourism is quite significant. As it is known,  
most  important climatic factors (temperature, 
precipitation, wind, etc.) generally have a 
considerable impact on the suitability of an area 
for tourism, and this impact became usually 
essential when  it comes about  therapeutic 
features of a place. At the same time, 
recreational tourism is often conditioned by 
climatic factors, particularly when we talk about 
hiking, winter sports etc. 

For practicing  mountain cure and improve 
the overall quality of tourism activities Ciangă 
(2007) mentions the need of bioclimatic 
suitability of three main indicators: thermal 
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comfort index, bioclimatic stress index and 
tourism climatic index. 

Thermal comfort index is an essential 
element for practicing therapeutic tourism. 
Thermal comfort depends on the correlation 
between temperature, wind and air humidity, 
and represents the temperature range felt by a 
healthy, easy dressed body which neither embed 
nor release heat, keeping its homeothermic 
features.  Thermal comfort is recorded when the 
air temperature is between 20-28 0C in housing 
conditions and when moisture and wind does 
not occur by cooling or heating effects. 

Thermal comfort level is higher between 
300-700 m (over 10 days of thermal comfort 
recorded in July), while at over 700 m altitude 
thermal comfort level begins to decrease due to 
the cooling effect. In the high hills and low 
mountains area of Roşia Montană-Abrud there 
are recorded days with thermal comfort  
between June-September,reaching a peak in 
July-August. The areas with the highest thermal 
comfort level are recorded in Abrud, Roşia 
Valley, Corna Valley, Vârtop Valley etc.,  after 
which the level of thermal comfort begins to 
decrease gradually while ascending volcanic 
dykes of the alignment  Igre-Jig-Văidoaia, 
Şulley and Letea hills and volcanic necks 
represented by the peaks of Cârnicel, Cârnic, 
Ghergheleu,  Rotundu. 

Bioclimatic stress, as well as the thermal 
comfort depends on the temperature, humidity 
and wind, and is composed of two components: 
cutaneous stress, which means a feeling of heat 
or cold to the skin, and pulmonary stress caused 
by too low or high air humidity. Taking into 
consideration that the lowest bioclimatic stress 
index, under 40, is recorded between 300 and 
1000 m altitude, Roşia Montană-Abrud area 
enjoys the highest possible degree of favorability 
concerning this bioclimatic indicator because of 
the moderate altitudes where the area is 
circumscribed. 

Time period in which the values of tourism 
climatic index are positive (taking into account the 
duration in hours of sun shine, the average 
temperature and duration in hours of diurnal 
precipitations) ranges from 180-200 days in the 
mountain areas under 1000 m altitude. Hence the 

fact that, according to this index, the favorable 
time for tourism in mountain area is from July to 
September.Ionization is one another important 
climatic factor bearing significant effects on the 
body, which depends on the predominance of 
positive ions or negative ions. While positive ions 
have a negative effect on the body, negative 
ionization has beneficial effects on it. Most 
pronounced degree of ionization is recorded in the 
mountainous regions and hilly areas surrounding 
them, especially in the lower level of mountain 
tonic bioclimate, where stands out the presence of 
negative (beneficial) ions, from 800 m to 1000-
1200 m. 

Roşia Montană-Abrud area enjoys high 
ionization levels, but it remains to analyze 
whether there is a preponderance of positive or 
negative ions, depending on which the ionization 
rate represents itself  a favourable negative or 
neutral factor for the practice of tourism activities. 
Tipically, considering the average  altitude of the 
area, it should prevail negative ionization with 
positive repercussions on health, but industrial 
activity may disrupt this phenomenon by boosting 
positive ion formation. 

Natural aerosols have a beneficial effect on 
the body and they generally occur at all 
altitudes. In Roşia Montană-Abrud area appears 
the curative, decongestant effect of the 
respiratory tract, of the aerosols  produced by 
coniferous vegetation that occurs between 1000-
1500 m. As  these altitudes are reduced to a few 
high peaks including Cârnic, Ghergheleu and 
Rotundu, and afforestation with conifers is 
rather low due to the prolonged mining,  the 
effect of aerosols is overall quite decreased. 

Mountain tonic bioclimate is characteristic 
for low and average mountains from about 800 m 
to 1900-2000 m  while sedative bioclimate 
sedative appers on hills and submountain 
depressions between 300-700 m (Ciangă, 2007). 
Roşia Montană-Abrud area is included on the top 
of the sedative bioclimate  and on the bottom of  
mountain tonic bioclimate, what means different 
effects on the body, depending if we speak about 
depressions such as Abrudului, Roşiei, Cornei, 
Vârtopului valleys etc. (sedative bioclimate), or 
about the higher mountain areas: Cetate, Cârnic, 
Cârnicel, Ghergheleu, Rotundu massifs and 



Roşia Montană-Abrud auriferous area at crossroads: intensive mining exploitation versus touristic capitalization 

 73 

Zănoaga, Brădăşel, Gârdu, Şulley and Letea hills 
etc. and, in general, the area situated upstream old 
historical centre of Roşia Montană, which 
includes the most significant anthropogenic lakes: 
Brazi, Anghel, Mare, Ţarinii, Cornei (tonic 
bioclimate). 

Sedative bioclimate is recommended to large 
groups, due to lower acclimatization requirements 
generated by moderate climatic factors. It is most 
recommended bioclimate for rest, whether for 
healthy or ill people, with no contraindications. 
Due to its gentle characteristics it is indicated for 
patients who can not tolerate well other more 
demanding types of bioclimats or do not agree 
very well  large temperature variations, excessive 
air humidity etc. 

Mountain tonic bioclimate  is characteristic 
for most part of mountain resorts, which are 
usually located at 800-900 m altitude. This 
altitudinal range (800-900 m) represents the 
average altitude of Roşia Montană-Abrud area. 
Up to 1000 m mountain tonic bioclimate  is 
characterized by moderation and is 
recommended for people suffering from 
cardiovascular and respiratory illnesses (but not 
in an advanced level, when it is recommended 
sedative bioclimate), while above 1000 m 
altitude tonic bioclimate becomes more 
demanding and it is recommended to treat 
thyroid and respiratory system disorders 
(bronchitis, tuberculosis). 

In conclusion, Roşia Montană-Abrud  
mining area has a high favourability for 
practicing curative tourism and tourism 
activities in general taking into consideration 
the main bioclimatic indicators. Low   
mountains and mountain depressions favour 
both maintaining health by strengthening the 
body and treating diseases by stimulating body’ 
functions, but also protecting it in case of 
cardiovascular and respiratory disorders at 
advanced level. However, because the area was 
dominated by mining for a long time, although 
it stopped about eight years ago, in 2006, air 
quality raises questions that require 
clarification. It is known, however, that 
movements of air masses in the area are 
enhanced, resulting  the dispersion of pollutants 
and thus the atmosphere cleansing (Moldovan 

et. al., 2012), together with the rising of air 
pollution on the surrounding areas. 
 
4. Conclusions 

Full exploitation of the underground 
resources to their complete exhaustion is not 
always the best option to be taken into 
consideration, particularly when there can be 
found also other „treasures” which can be 
capitalized, with a better ratio between risk and 
reward. This is definitely the case of Roşia 
Montană-Abrud mining area, which owns not 
only a lot of gold and silver ores (the biggest 
deposit in Europe, according to RMGC 
assessment) and, probably, a significant amount of 
rare metals, but also an inestimable cultural 
heritage. In this situation, destroying all 
archaeological (especially Roman and pre-Roman 
galleries), industrial, architectural etc.(particularly 
vernacular architecture) heritage alongside the fact 
that the RMGC ”investment” means for Romania, 
literally, a big loss of valuable precious and rare 
metals and also a significant pollution of the 
environment because of the tremendous amount 
of cyanide to be used, represents sheer 
irresponsibility. Otherwise, touristic capitalization 
represents by far a better solution.     
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ŢINUTUL CODRULUI CA ENTITATE SPAŢIAL MENTALĂ 
 

SIMONA MONICA CHITA
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Abstract: The Codrului Land as entity mental space. The Codrului Land is a territory inhabited by a 
population closelz related to the realities of the place, the natural substrate. The mental space of Codrului 
District is market by human contact with the forest, who gave him shelter, shelter to those who have 
attempted to his being. Traditions, customs, port are some of the criteria underlying the identification of 
mental space Codreni 
  
Key - words: traditions, mental space, Codrului, customs 
 
 
1. Consideraţii generale  

Când rosteşti cuvântul  ţinut gândul te duce 
la basmele copilăriei, basme  în care ne erau 
descrise ţinuturile zmeilor, a împăraţilor, a unor 
personaje mitice, ţinuturi care ne atrăgeau într-o 
lume ireală, o lume a fantasticului, o lume în 
care binele învinge întotdeauna răul. În cadrul 
acestor basme se folosea în special termenul de 
tărâm, un tărâm magic care ne atrăgea într-o 
lume în care toate erau posibile, iar finalul era 
unul fericit, indiferent de obstacolele pe care le 
întâmpina binele  în calea sa. 

Aşadar termenul de ţinut a fost utilizat din 
cele mai vechi timpuri şi a îmbrăcat o gamă 
largă de conotaţii geografice, etnice, istorice, 
literare cum ar fi aceea de regiune, de loc, de 
unitate administrativ - teritorială, de meleag, de  
teritoriu, de judeţ. 

Pentru a înţelege care este semnificaţia 
acestui termen am apelat prima dată la  
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 
(D.E.X), în care  termenul  de ţinut  este definit 
astfel: loc, regiune, ţară, în Moldova în Evul 
Mediu – unitate administrativ teritorială 
corespunzătoare judeţului din Ţara Românească.   

Etimologic însă, sintagma ţinut derivă din 
verbul tranzitiv  a ţine , cu anumite însuşiri 
generate de derivatele sale  a aparţine, a deţine, 
a menţine ( Cocean, P ,2010, pag 5). 

Această paletă extrem de largă a 
semnificaţiilor spaţiale şi funcţionale atribuite 
sintagmei, de la  loc la ţară, adică de la 

categoria teritorială de bază, inferioară, celulară, 
la cea de maximă generalitate şi complexitate ne 
obligă la o analiză mai atentă şi la încercarea de-
a fixa, în cadrul taxonilor regionali, un palier al  
ţinutului care să-l definească şi să-l 
individualizeze în raport cu taxonii de rang 
inferior şi superior. În caz contrar, ambiguităţile 
se vor menţine, iar utilizarea termenului în 
practicile regionaliste se va izbi de relativismul 
propriei sale încărcături semantic (Cocean, P 
,2010, pg. 5). Astfel ţinutul poate fi analizat ca 
teritoriu, suprafaţă, din punct de vedere etnic, ca 
spaţiu mental.  

De ce spaţiu mental? Ştim că spaţiul mental 
defineşte teritoriul (spaţiul regional), pe care o 
comunitare, dar şi un individ aparţinând 
acesteia, îl integrează în scara proprie de valori 
existenţiale prin percepţie (l’espace perçu), 
trăire (l’espace vecu) şi imaginaţie (spaţiul 
imaginat). El face parte intrisectă din raţiunea 
de a fi a individului şi reprezintă suportul 
material şi emoţional al tuturor acţiunilor şi 
reacţiunilor sale (Cocean, P.,2010, pg 64). 
Plecând de la acestea putem spune că ţinutul 
este un teritoriu locuit de o populaţie strâns 
legată de realităţile locului, de substratul 
natural. De ce? Pentru că un individ se poate 
considera că aparţine acelui loc chiar dacă nu 
locuieşte între limitele teritoriului, dacă el este 
legat prin etnografie, spiritualitate. De exemplu 
cel care s-a născut în acel ţinut dar s-a mutat se 
consideră ca aparţinând locului deoarece acolo 
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s-a născut, acolo este casa părintească, acolo a 
învăţat iubirea de loc. Practic eşti considerat ca 
aparţinând locului datorită simţămintelor tale, 
spiritualităţii tale. Nu este nevoie să locuieşti 
acolo, dacă tu te consideri ca aparţinând, 
mental, ţinutului.  

Spaţiul mental reprezintă legătura dintre 
om şi locul în  care s-a născut, a crescut, 
locuieşte (pentru cei care mai locuiesc în acel 
loc), reprezintă apartenenţa omului la teritoriu. 
Spaţiul mental se referă la raţiunea de a fi a 
omului.  

Procedeul de delimitare a unui spaţiu 
mental, este o operaţiune dificilă şi care trebuie 
să aibă la bază modul de percepere şi de trăire a 
unui teritoriu; acest lucru nu poate fi cuantificat 
fidel, deoarece percepţia este diferită de la 
individ la individ. La nivel de regiune 
geografică, cel mai firesc mod de delimitare a 
spaţiilor mentale, trebuie să ia în calcul 
percepţia comunităţilor umane locale asupra lui 
(Boţan, N., 2008, pg.43). 

În procesul de delimitare a spaţiului mental,  
problema celui care analizeaza este cea de a 
identifica elementele de simbolistică teritorială, 
venite prin filiera etnografică sau a istoriei 
locale. Aplicarea în practică a acestei metode se 
poate face numai după ce operatorul s-a 
documentat în ceea ce priveşte istoria 
teritoriului, etnografia locului, legate de 
contextual politico-administrativ în care a 
evoluat teritoriu, de modificările survenite în 
plan demografic, social, economic sau cultural. 
 

2. Structura spaţiului mental al 
Ţinutului Codrului 
Ţinutul  Codrului este un teritoriu ce se 

încadrează administrativ în judeţele: Satu Mare, 
Maramureş şi Sălaj. În trecut, o parte din ţinut a 
mai făcut parte din comitatul Sătmar, districtul 
Ardud, comitatul Solnocul de Mijloc, judeţul 
Sălaj, plasa Supurul de Jos, plasa Cehu-
Silvaniei, regiunea Baia - Mare (Rogoz,V.,2002, 
pg 3).  

Ţinutul Codrului este o zonă locuită din 
cele mai vechi timpuri, după cum dovedesc 
descoperirile arheologice, când a fost populată 
de dacii liberi. Datorită poziţiei sale geografice, 

a „codrului”, ţinutul nu a fost ocupat de trupele 
romane. Teritoriile Ţinutului Codrului au fost 
apoi cuprinse în voievodatul lui Menumorut, 
care includea teritorii, în apus,  până la Tisa, la 
nord de Satu-Mare, spre răsărit, până la Piatra 
Craiului, iar, în sud ajungea la Mureş, în sud-
est, la munţii Meseş, şi  în nord,  la râul Someş 
(Rogoz,V.,2002, pg 5). Treptat, datorită învaziei 
ungurilor ţinutul va fi ocupat de maghiari.  

Deşi limitele acestui ţinut s-au modificat, 
de-a lungul timpului, datorită raţiunilor 
economice şi politice, totuşi locuitorii ţinutul s-
au considerat întotdeauna “codreni”, iar viaţa lor 
folclorică a fost foarte puţin influenţată. Satele 
româneşti îşi vor păstra vechile tradiţii şi vor 
perpetua, până în zilele noastre, limba, portul, 
obiceiurile.  

În procesul de conturare a unui spaţiu mental 
concură doi vectori majori: respectiv realul şi 
imaginarul, care, printr-o interdependenţă 
organică, determină creionarea unei entităţi unice, 
inconfundabile. Funcţionalitatea şi caracterul 
evolutiv al acestei entităţi se materializează prin 
intermediul factorului uman, care devine atât 
produs, cât şi producător, cauză şi efect a tuturor 
fenomenelor şi proceselor apărute şi dezvoltate în 
interiorul geosferei respective. Spaţiul mental se 
suprapune parţial spaţiului geografic pe care-l 
înnobilează cu noi valenţe derivate din adăugarea 
elementelor de ordin spiritual, purtătoare ale unor 
energii transformatoare deosebite (Cocean, P., 
2005, p. 70). 

Ţinutul  Codrului este un teritoriu ce se 
încadrează administrativ în judeţele: Satu Mare, 
Maramureş şi Sălaj. În trecut, o parte din ţinut a 
mai făcut parte din comitatul Sătmar, districtul 
Ardud, comitatul Solnocul de Mijloc, judeţul 
Sălaj, plasa Supurul de Jos, plasa Cehu-
Silvaniei, regiunea Baia - Mare (Rogoz,V.,2002, 
pg 3).  

La baza spaţiului mental al Ţinutului 
Codrului se află  pământul natal, cel care oferă 
oamenilor resurse necesare traiului. Ca orice 
român, codreanul este strâns legat de pământul 
pe care îl deţine, de acel pământ moştenit din 
generaţie în generaţie, pământ pentru care luptă 
până la moarte. Pământul  este cel care îl 
înverşunează pe român în luptă, după cum 
spune şi Mihai Emineascu „N-avem oşti, dară 
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iubrea de moşie e un zid/ Care nu se-nfioară de-
a ta faimă, Baiazid!”.  

Pământul reprezintă suportul existenţei 
umane, a tuturor activităţilor omului,  
moştenirea primită de la strămoşi, glia pentru 
care aceştia s-au luptat. Românii sunt foarte 
ataşaţi de pamântul locurilor natale, acel pamânt 
pe care  s-au născut, au copilărit, iar mutarea în 
altă parte înseamnă dezrădăcinare.  Pământul 
susţine întregul eşafod al existenţei umane, el se 
identifică nemijlocit cu proprietatea aflată într-
un raport de intercondiţionare totală cu 
posesorul ei. Ea devine implicit un loc natal cu 
o identitate unică, irepetabilă (Cocean, P., 2005, 
p. 71) 

Ţinutului Codrului are un subsol bogat în 
resurse: petrol, ape termale în perimetrul 
oraşului Ardud, nisip pe baza căruia s-a 
construit fabrica de sticlă de la Poiana Codrului, 
cărbuni, metale rare.  

Un element important al pământului îl 
reprezintă codru, cel despre care se spune că 
este tezaurul sau aurul verde al pământului. 
Codru este cel care îl hrăneşte pe om prin  
fructele lui, ciupercile comestibile, stupăritul 
pastoral şi vânat. De asemenea el oferă 
oamenilor lemne pentru construcţii, mobilă, foc, 
obiecte artizanale, refugiu în faţa celor care au 
atentat la fiinţa sa deoarece „codru-i frate cu 
românu” , după cum spune o zicală din popor.  
Comportamentul pe care îl are codru faţă de 
oameni este unul de frate mai mare, mai 
grijuliu. În desele şi repetatele încercări la care 
suntem supuşi salvarea vine tot de la codru, cel 
care constituie într-o barieră împotriva apelor, 
vântului, devine umbrelă atunci când Soarele 
arde cu putere, este o barieră ecologică atunci 
când poluarea devine sufocantă. 

Codrul le-a oferit codrenilor prilejul 
practicării unor meşteşuguri cum ar fi acela al 
prelucrării lemnului: confecţionarea lăzilor de 
zeste, al obiectelor gospodăreşti sau casnice, a 
războaielor de ţesut.  

Una dintre ocupaţiile de bază ale codrenilor 
a fost agricultura şi viticultura, două ocupaţii 
strâns legate de gradul de fertilitate a 
pământului. Viile de aici sunt cunoscute din 
vechime fiind printre ocupaţiile de bază, 
amintim că la colonizarea şvabilor din 1726 şi 

mai târziu, coloniştii pe lângă terenurile agricole 
primeau o anumită suprafaţă de vie. 

Deşi, o buna parte de vreme, ţinutul a fost 
sub stăpânirea Ungariei, totuşi oamenii şi-au 
păstrat proprietăţile dar au plătit dări statului 
maghiar, în funcţie de rangul pe care îl aveau.  

Pe acest pământ, suport al tuturor 
activităţilor, pământ moştenit de la părinţi, 
descendenţii şi-au  construit  case, gospodării. 

Gospodăria, construită de fiecare familie, 
constituie un element de bază în organizarea 
lumii săteşti. Gospodăriile erau la început 
aşezate după neam, într-o anumită parte a 
satului. Averea şi lucrările de întreţinere erau 
cunoscute, în vechea aşezare codrenească, sub 
apelativul heredie (de la heredes – moştenitor) 
(Rogoz,V.,2002, pg 20).  

Acasă este un cuvânt pe care toţi îl 
pronunţă cu o anumită trăire. Acasă înseamnă 
acolo unde te-ai născut, acolo unde ai învăţat 
primele cuvinte, unde ai fost învăţat despre ceea 
ce este viaţa. Casa părintescă este gospodăria 
care păstrează multe amintiri, acolo unde ai fost 
fericit, este locul unde ai învăţat obiceiuri, 
cântece, colinde. Din acest motiv sunt mulţi 
oameni care preferă să păstreze casele părinteşti, 
să nu le vândă, ci preferă să îşi petreacă unele 
concedii acolo. Sunt mulţi care după o anumită 
vârstă se retrag pe plaiurile natale, acele plaiuri 
la care , poate,  se gândeau în fiecare seară 
înainte de culcare. Casa părintească are rol de 
stabilitate, ordine, este locul unde are loc 
naşterea, formarea şi afirmarea individului, 
căsătoria, moartea. (David, N., 2009, pg 68) . 

Casele tradiţionale din Ţinutul Codrului 
sunt asemănătoare celor din Chioar, au trei 
încăperi: tinda unde erau păstrate alimentele şi 
casa mare şi casa mică care erau pentru locuit. 
Prispă cuprindea două laturi ale casei şi avea 
stâlpi ornamentali, acoperişul era în patru ape. 
În cadrul gospodăriei cea mai impunătoare şi 
mai ornamentală este şura. Şura are porţi 
decorate prin traforaj în relief cu elemente 
geometrice, florale, ea cuprinde şi poiata care 
adăposteşte vitele.  

În legătură cu buna funcţionare a 
gospodăriei, în viaţa tradiţională a codrenilor s-
au născut practici şi credinţe cu caracter magic, 
cum ar fi (Rogoz,V.,2002, pg 20): 
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• noua construcţie din gospodărie cere 
jertfă; 

• este ameninţată de forţe malefice şi, în 
consecinţă, trebuie apărată; 

• animalele sunt prejudiciate (“stricate”) şi 
trebuie supuse unor rituri de purificare; 

•  toate gospodăriile dintr-o parte a satului 
(sau întregul sat) trebuie apărate 
împotriva unor “calamităţi”, prin rituri 
de exorcizare (ca de ex. “cămęşę 
ciumii”). 

Aşezarea gospodăriilor unele lângă altele a 
generat în lumea satului o categorie de raporturi 
specifice, multifuncţionale: relaţiile de 

vecinătate. Vecinii sunt cei la care apelezi prima 
dată atunci când au nevoie pentru că ei sunt mai 
aproape.  

Casa, gospodăria este strâns legată de 
familei, neam  care reprezintă un grup de 
indivizi aparţinând unui arbore genealogic – 
“până la a şaptea spiţă”, respectiv la o anumită 
etnie (Cocean, P., 2005, pg 71). Cele mai vechi 
referiri la rolul rudelor  în anumite etape ale 
vieţii le găsim în “Descrierea Moldovei” a lui 
Dimitrie Cantemir. Vorbind despre peţitori 
(“petitores”), marele învăţat arată că: “aceştia 
iscodesc mai întâi pe departe gândurile 
bătrânilor, ca să nu păţească ruşinea să nu vrea 
părinţii fetei. Dacă bagă de seamă însă că 
aceştia vor s-o dea, atunci se duc cu toate 
rudeniile mirelui în casa fetei” (Cantemir, 
D.,1973, p. 227).   

Organizarea socială a satelor codrene este 
strâns legată de relaţiile interpersonale, de rolul 
şi importanţa familie pentru fiecare individ. 
Familia reprezintă nucleu în care s-au cimentat 
relaţiile de înrudire. Relaţiile de rudenie au 
menirea de a articula încrengăturile din 
interiorul neamului, care se manifestă în special 
în procesul muncii, rudele având pământuri 
apropiate, moştenite de la un strămoş comun. În 
Giurtelec mai există şi astăzi o parte de hotar 
numită: D’iileEmberęn’ilor. Acolo se întâlnesc 
reprezentanţi din fiecare familie a neamului ca 
“să-şi bage vinţeler” (paznic la vii), să se ajute 
la lucru şi recoltat. (Rogoz,V.,2002, pg 18)  

Prezenţa neamurilor în diferite momente 
ale vieţii, momente de fericire sau de tristeţe, 
arată solidaritatea ce caracterizează poporul 

roman, spaţiul mental al Ţinutului Codrului.  
Un element important al spaţiului mental 

codrenesc este cel al obiceiurilor, tradiţiilor, 
cutumei -  legea nescrisă. În obiceiuri se 
încifrează înţelesuri profunde ale relaţiilor 
interumane, se îglobează relaţiile omului cu 
natura, raporturile omului cu viaţa socială. 
Tradiţia reprezintă ansamblu de concepţii, de 
obiceiuri, de datini şi de credinţe care se 
statornicesc istoriceşte în cadrul unor grupuri 
sociale sau naţionale şi care se transmit (prin viu 
grai) din generaţie în generaţie, constituind 
pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică 
(DEX).  

Un vechi obicei în ţinuturile codrene este 
cel legat de colindat care a genrat raporturi de 
vârstă strict delimitate. Copiii cu traista au 
dreptul să colinde numai în anumite momente. 
Ei se numesc cocuţători sau piţărăi. Cei de 7 – 
10 ani umblă cu steaua, între 11 – 16 ani, tinerii 
– băieţii – îşi întocmesc ceată (“partid”) şi 
umblă la colindat cu viflaimul, între 16 – 25 ani, 
flăcăii colindă doar la casele cu fete, umblând 
cu mărirea (roata feciorilor) (Rogoz,V.,2002, pg 
16). 

Ţinutul Codrului este o zona renumita 
pentru dansurile sale populare. Jocul popular al 
codrenilor este celebrat în fiecare an, la sfârşitul 
verii, de “Festivalul folclorului codrenesc” în 
Pădurea Oţeloaia, din Homorodul de Sus. 
Obiceiul “Danţu’lui la sura”, în care codrenii 
danseaza neîntrerupt în a doua zi de Paşti, se 
mai ţine în satul Soconzel. În toamnă, în 
septembrie, în Asuaju de Sus are loc “Târgul 
cepelor”, alt festival al folclorului din Ţara 
Codrului.  

În data de 24 iunie, când creştinii 
sărbătoresc Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 
este şi ziua unei sărbători străvechi, bogată în 
obiceiuri, care încă se mai păstrează şi în 
Ţinutul Codrului, la Băiţa de sub Codrul: 
Sânzâienele.  Această sărbătoare are la origine 
un cult roman pentru zeiţa Diana, numele de 
Sânziana, aşa cum este cunoscută sărbătoarea 
autohtonă în special în Ardeal, provenind din 
“Sancta Diana”. Se spune ca Sânzienele sunt 
nişte zâne care trăiesc pe campurile cu flori, 
fiind protectoarele naturii şi ale dragostei. În 
ziua de Sânziene, fetele culeg flori ce poartă 
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acest nume şi împletesc din ele cununi pe care le 
arunca pe acoperisul casei, ca să afle când se 
vor mărita. Cu acest prilej la Băiţa de sub Codru 
se desfăşoară un spectacol folcloric, în aer liber.   

Pe următoarea treaptă a spaţiului mental, se 
situează mitul. Transpunerea în dimensiunea 
supranaturală a lucrurilor neînţelese a constituit 
o dominantă a modului de a explica şi de a 
comunica cu natura, a românului. Miturile se 
constituie în acele resorturi care dau o nouă 
dimensiune spaţiului mental, prelungindu-l în 
infinitul tuturor posibilităţilor, al imaginaţiei  
debordante, flexibilizându-l şi totodată 
umanizându-l (Cocean,P. , 2005, p. 73). 

Referitor la practicile magice din această 
zonă putem da ca exemplu noaptea de 
Sântandrei. Sfântul Andrei, numit şi  "cap de 
iarna" sau  "patronul lupilor", este cel care 
deschide porţile celor două lumi, iar din cea de 
"dincolo" ies strigoii, moroii, pocitorii, 
deochitorii, toate duhurile rele sau nehotărâte 
care, întrupate în oameni vii (cei care au fost 
concepuţi în zilele de post), sau in iepure, sau în 
roată de foc, care le provoacă oamenilor 
neprotejati magic diverse neplăceri sau suferinşe, 
sau i-au mana vacilor, oilor si "ghibolilor". Există 
diferenţă între aceste duhuri rele şi strigoii ieşiţi 
din morţi, aceştia din urmă provocând neplăceri 
mult mai mari, îndeosebi familiilor lor. Strigoii 
işi împărţeau "zonele de influenţă" în noaptea de 
Sângeorz, iar după ce ăşi stabileau hotarele, un 
ana întreg fiecare mergea numai pe hotarul său. 
Tot în noaptea de Sântandrei fetele pot să afle 
care le este sortitul, dar pentru aceasta fetele de 
nemăritate trebuiau să ţină un post, uneori nu 
aveau voie să bea nici apă sau alte lichide şi să 
mănânce doar o turtă foarte sărată. 

Pe treapta superioară se află Divinitatea 
care este „vârful de lance” al trecerii din lumea 
materială profană în universul sacramental 
ceresc. Conştientizarea divină este exprimată 
extrem de elocvent prin gestul larg al ţăranului 
român, care dintotdeauna, înainte de a porni la 
orice drum sau la orice lucrare, îşi face larg 
semnul crucii spunând: <Doamne ajută!>. Este 
cea mai certă dovadă a faptului că românul s-a 
născut creştin şi că îşi racordează întreaga 
existenţă unor imperative morale (Cocean, P., 
2005, p. 73). 

Apropierea de Dumnezeu se observă şi în 
cântecele şi obiceiurile de nuntă, botez, 
înmormântare existente în cadrul ţinuturilor. 
Oricât s-a încercat îndepărtarea poporului român 
de aceste valori, în perioada comunistă, totuşi 
românul nu a renunţat la iubirea de Dumnezeu, 
iubire care este manifestată mai puternic în 
zonele rurale, în zonele în care omul este 
apopiat de locul de care aparţine, aşa cum este 
în cazul ţinutului. Situarea Divinităţii pe ca mai 
înaltă treaptă semnifică faptul ca la cârma 
spaţiului mental se află Dumnezeu, cel pe care 
oamenii îl percep ca pe o fiinţă vie, fără de care 
viaţa nu se desfăşoară. El este cel care ne dă 
bucuriile şi tristeţele. 
 
3. Concluzii 

Spaţiul mental al Ţinutului Codrului este 
dat de legătura pe care o au oamenii din zonă cu 
pădurile, în jurul cărora au luat naştere aşezările 
care compun acest ţinut. Ţinând cont de 
individualitatea omului cu pădurea se poate 
spune că Ţinutul Codrului se compune din spaţii 
mentale habitaţionale care se identifică cu 
localitatea de baştină a unui individ, unde acesta 
îşi formează primele reprezentări concrete ale 
realităţii şi ale cărei cutume şi le imprimă 
adesea decisiv în comportament, sub forma unor 
veritabile reflexe necondiţionate  (Cocean, P., 
2010, p. 72). Deşi pun în evidenţă numeroase 
asemănări structurale, spaţiile habitaţionale 
prezintă o mare individualitate funcţională. Ele 
se cristalizează mult mai pregnant, datorită 
permanentelor interrelaţii dintte aşezările 
învecinate prin competiţia de ordin material şi 
spiritual (Boţan, N., 2008, pg.54). 

Dintre numeroasele criterii prin care s-ar 
putea deosebi spaţiile mentale codrene unul este 
dominant şi anume apropierea de codru. Din 
punctul de vedere al acestui criteriu se 
deosebesc două spaţii mentale codrene: spaţiul 
mental al oamenilor  de la poalele codrului şi 
spaţiul mental al celor situaţi mai departe de 
codru, pe Valea Someşului. 

Din discuţiile avute cu locuitorii ţinutului 
am constata că locuitorii din comunele situate la 
poalele codrului (Băiţa de sub Codru, Poiana 
Codrului, Bârsăul, Homoroadele, Asuaj etc) se 
consideră  „codreni adevăraţi”, iar cei situaţi la 
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periferie (Fărcaşa, Ulmeni, Sălsig etc) fac parte 
din Ţinutul Codrului dar sunt deosebiţi de 
codrenii adevăraţi, aceştia sunt mai aproape de 
oraş, mai „moderni”. Locuitorii situaţi în cel de-
al doilea spaţiu mental habitaţional se consideră 
ca fiind de pe Valea Someşului.  Asemănarea 
dintre cele două spaţii mentale habitaţionale  
este legată de portul popular, cântece. În ceea ce 
priveşte obiceiurile, tradiţiile aceste se păstrează 
mai cu sfinţenie în zona codrenilor adevăraţi şi 
mai puţin în zona celor de pe Valea Someşului. 

Legătura omului cu codru, tradiţiile şi 
obiceiurile, portul popular, meşteşugurile legate 
de prelucrarea lemnului constituie argumentele 
necesare considerării  Ţinutul Codrului ca o 
entitate spaţial metală de mare originalitate, 
deosebită de celelalte ţinuturi de pe teritoriul 
României.  
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AL ŢĂRII DORNELOR 

 
IZABELA AMALIA MIHALCA

1
 

 
 
Abstract: - Methods used to delimitate the mental space of the Land of Dorna. The aim of the research is to 
present a different approach used to delimitate the mental space of a territory, in this case of the Land of 
Dorna territorial system. In the first part of the study I realised a theoretical approach of the mental space 
concept and of the methods used in the research. In the second part I underline giving empirical examples 
the importance of the qualitative methods in the delimitation of the mental space of the Land of Dorna and in 
Regional Geography. 
 
Key-Words: mental map, semi-structured interview, questionnaire, case study, Land of Dorna  
 
 
1 Introducere  

Cercetările geografice privind legăturile 
stabilite între un teritoriu şi comunitatea 
aparţinătoare acestuia, au pornit de la utilizarea 
unor concepte introduse în domeniu de geografi 
precum Lefebvre (1974), Cocean, (1997), 
Fremont (1999), Claval, (2006) etc. Cele mai 
uzitate astfel de concepte sunt cele de spaţiu 

perceput, spaţiu trăit, spaţiu imaginat, spaţiu 

mental geografic de tip „ţară” etc. 
Conform Cocean (2010, p. 64) spaţiul 

mental reprezintă „un teritoriu pe care o 
comunitate, dar şi un individ aparţinând 
acesteia, îl integrează în scara proprie de valori 
existenţiale prin percepţie (l'espace perçu), trăire 
(l'espace vecu) şi imaginare (spaţiul imaginat - 
l'espace conçu)”. Pornind de la această definiţie 
care surprinde rolul pe care comunitatea umană 
îl are asupra unui teritoriu prin trăirile, emoţiile, 
principiile, trăsăturile psihologice şi 
comportamentul acesteia, considerăm că este 
oportun să includem în cercetările de Geografie 
Regională şi o serie de metode calitative care au 
ca scop surprinderea celor mai intime astfel de 
trăsături şi interrelaţii.  

Dintre metodele calitative utilizate până în 
prezent în cadrul cercetărilor geografice 
româneşti amintim: metoda hărţii mentale 
(Mihalca, 2014), metoda interviului semi-

structurat (Mihalca, 2013), metoda cercetării 
participative, metoda observării participative, 
metoda focus grupului (Ilovan şi Mihalca, 2013, 
2014) etc. Metodele calitative, precum şi cele 
cantitative deţin o serie de avantaje şi 
dezavantaje, elemente prezentate în cele ce 
urmează. 

Avantajele metodelor calitative enunţate 
mai sus sunt reprezentate de (Gould şi White, 
1974; Rotariu şi Iluţ, 1997; Longhurst, 2012; 
Laurier, 2012, citat de Ilovan şi Mihalca, 2014, 
p. 26; Breitbart, 2012, citat de Ilovan şi 
Mihalca, 2014, p. 28): 

- posibilitatea de a aprofunda anumite 
procese şi fenomene socioumane;  

- stabilirea unei relaţii de cooperare între 
respondent, grupul de respondenţi şi 
cercetător/i; 

- facilitează schimbul de informaţii şi 
experienţe între participanţi; 

- permit o analiză inductivă a proceselor şi 
fenomenelor studiate;  

- pentru a valida cercetarea este nevoie de 
un număr redus de respondenţi, etc. 

Principalul dezavantaj al aplicării acestor 
metode este faptul că rezultatele cercetărilor nu 
pot fi generalizate şi pentru alte regiuni (Gould 
şi White, 1974; Rotariu şi Iluţ, 1997; Longhurst, 
2012). 

1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România, e-
mail: izabela.mihalca@geografie.ubbcluj.ro 
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Popularizarea metodelor calitative şi 
includerea acestora în cadrul studiilor de 
Geografie  

Regională românească (Mihalca, 2013; 
Ilovan şi Mihalca, 2013, 2014) a reprezentat 
până în prezent o oportunitate propice pentru a 
promova astfel de iniţiative în cadrul 
domeniului. Consider că aceste acţiuni 
reprezintă un punct de pornire pentru viitoarele 
direcţii de cercetare de factură regională şi nu 
numai. 
 
2 Metode utilizate în delimitarea 
spaţiului mental al Ţării Dornelor 

Pentru a exemplifica cât mai fidel 
importanţa utilizării unor metode calitative în 
cadrul studiilor de Geografie Regională, am 
selectat pentru studiul de faţă un exemplu 
empiric din cadrul tezei de doctorat intitulată 
„Ţara Dornelor. Studiu de Geografie 

Regională” (Mihalca, 2014).  
Din punct de vedere epistemologic 

abordarea propusă în cadrul lucrării s-a încadrat 
în viziunea construcţionismului (Hacking, 

1990), iar din punct de vedere al demersului 
teoretic am recurs la utilizarea Teoriei Generale 
a Sistemelor (Bertalanffy, 1968) şi a Teoriei 
Identităţii Sociale (Tajfel, 1981). Metodologia 
urmată pe parcursul întregii cercetări a fost 
mixtă, utilizând atât metode calitative cât şi 
cantitative. 

Ţara Dornelor este situată în partea nordică 
a României, mai exact în vestul judeţului 
Suceava şi face parte din regiunea istorică a 
Bucovinei [fig.1]. Cele zece unităţi 
administrativ teritoriale (nouă comune – 
Cârlibaba, Ciocăneşti, Coşna, Dorna Arini, 
Dorna Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poiana 
Stampei, Şaru Dornei; şi municipiul Vatra 
Dornei) identificate pe baza unui număr de cinci 
criterii (criteriul peisagistic; criteriul toponimic, 
antroponimic şi oiconimic; criteriul politico-
administrativ şi istoric; criteriul mental şi 
criteriul funcţional) sunt străjuite de versanţii 
munţilor Maramureş, Bârgău, Suhard, Călimani, 
Giumalău, Bistriţei, Obcina Mestecăniş, în 
centru fiind situată depresiunea Dornelor, iar în 
sud-est depresiunea Drăgoiasa-Glod. 

   

 
Figura 1. Încadrarea la nivel naţional a Ţării Dornelor 

(Sursa: Harta topografică 1:50000; prelucrare după NASA (n.d.), SRTM 45 m; Mihalca, 2014, p. 1) 
 

În cele ce urmează făcând recurs la criteriul 

mental voi prezenta metodologia folosită pentru 
a delimita spaţiul mental al Ţării Dornelor.  

Modelul de cercetare utilizat pentru a 
identifica limitele teritoriale ale regiunii studiate 
a fost unul mixt, format din două componente şi 
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anume: una cantitativă şi una calitativă. Prin 
intermediul primei componente am dorit să 
identific principalele trăsături ale regiunii 
studiate, iar prin intermediul celei de-a doua 
componente am vrut să aprofundez şi să înţeleg 
mecanismul prin care comunitatea dorneană îşi 
construieşte realitatea teritorială şi socială. 

În cadrul componentei cantitative am făcut 
recurs pentru colectarea informaţiilor la metoda 
anchetei sociologice utilizând ca instrument de 
cercetare chestionarul completat prin 
autoadministrare. Chestionarul a fost alcătuit 
din 20 de întrebări care au avut menirea de a 
surprinde aspecte privind apartenenţa şi 

continuitatea locuirii, limitele mentale ale 
teritoriului şi caracteristicile de specificitate ale 
regiunii. Datele au fost analizate prin 
intermediul programelor Excel 2007 şi SPSS 
17, rezultatele fiind prezentate sub formă grafică 
şi tabelară.  

În ceea ce priveşte eşantionarea, aceasta a 
fost multistadială şi a vizat locuitorii de peste 
18 ani din Ţara Dornelor. Volumul estimat al 
eşantionului a fost de 200 de subiecţi, iar 
eşantionul valid a fost de 170 de subiecţi 
proveniţi din 28 de localităţi [tabel 1]. Astfel, 
eşantionul a avut o eroare maximă admisă de +/- 
3.26 la un prag de 95%. 

 
Tabel 1. Datele personale ale subiecţilor chestionaţi (Sursa: Mihalca, 2014, p. 55-56) 

 
Valori 

(%) 
Sex Mediu de 

rezidenţă 
Vârstă (ani) Nivel de pregătire 

F M U R 18-39 40-60 Peste 
60 

Primar/ 
gimnazial 

Liceal Studii 
superioare 

Altele 

57,06 42,94 21,76 78,24 34,11 39,43 26,47 32,94 40,01 21,17 5,88 
 

Pentru a înţelege mecanismul prin care 
comunitatea dorneană îşi construieşte realitatea 
teritorială şi socială am făcut apel la două metode 
calitative şi anume: metoda interviului semi-
structurat şi metoda hărţii mentale. 
Instrumentul corespunzător primei metode a fost 
ghidul de interviu, iar cel corespunzător celei de-a 
doua metode a fost harta mută. Datele dobândite 
au fost interpretate prin intermediul programelor 
CAQDAS, QSR Nvivo 7 şi ArcGis 10.1.  

Eşantionarea realizată a fost teoretică, 
subiecţii fiind selectaţi din cei 170 de 

chestionaţi prin intermediul metodei anchetei 
sociologice. Criteriile de selecţie a subiecţilor au 
constat în: 

- complexitatea cu care cei chestionaţi au 
răspuns în cadrul chestionarelor; 

- disponibilitatea acestora de a mai 
participa la un interviu şi de a trasa pe harta 
mută limita spaţiului mental perceput a regiunii 
Ţării Dornelor.  

La finalul procesului au fost selectaţi 35 de 
subiecţi cu vârsta de peste 18 ani, proveniţi din 
13 localităţi [tabel 2]. 

 
Tabel 2. Datele personale ale subiecţilor intervievaţi şi a celor care au completat hărţile mute 

(Sursa: Mihalca, 2014, p. 57) 
 

Valori 
(%) 

Sex Mediu de 
rezidenţă 

Vârstă (ani) Nivel de pregătire 

F M U R 18-39 40-60 Peste 
60 

Primar/ 
gimnazial 

Liceal Studii 
superioare 

Altele 

65,72 34,28 11,42 88,58 17,14 51,42 31,44 40 45,71 11,43 2,86 
 
3 Rezultate 

După ce toate datele colectate prin 
intermediul celor trei instrumente (chestionar, 
hartă mentală şi ghid de interviu) au fost 
analizate, am reuşit să identific principalele 
elemente de specificitate ale regiunii şi cum este 

construită realitatea teritorială şi socială a 
acesteia. În cele ce urmează voi prezenta aceste 
aspecte. 

În ceea ce priveşte limita teritorială a 
spaţiului mental al Ţării Dornelor a reieşit 
faptul că cea mai mare parte a subiecţilor au ales 
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ca făcând parte din Ţara Dornelor aceleaşi zece 
unităţi administrativ teritoriale1 (Cârlibaba, 
Ciocăneşti, Coşna, Dorna Arini, Dorna 
Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, 
Şaru Dornei şi Vatra Dornei) identificate de noi 
pe baza celorlalte patru criterii. Astfel, în urma 
aplicării chestionarelor 85,88% dintre subiecţi 
au ales U.A.T.- uri menţionate mai sus, iar 
77,14% dintre subiecţii care au trasat pe harta 
mută limitele spaţiului mental al Ţării Dornelor 
au selectat aceleaşi unităţi. Pe baza interviurilor 
realizate am reuşit să înţeleg care au fost 
raţionamentele subiecţilor pentru a selecta cele 
zece unităţi. Dintre acestea menţionez câteva 
(Mihalca, 2014, p. 60): 

- „este toată zona delimitată de munţii 

noştri şi până la Zugreni. Aşa ştiu de când mă 

ştiu eu”  
(subiectul 24’, feminin, 63 ani, nivel liceal, 

Cârlibaba); 
- „în partea de vest mergem până la Coşna 

şi nu mai încolo că deja Bistriţa imediat, 
mergem 

până la Zugreni şi coborâm la Panaci 

unde-s apele minerale, de la Dorna o luăm în 

sus pe Bistriţa Aurie până la Cârlibaba şi în 

zona aia a fost şi minerit în trecut şi în jos ne 
oprim la Călimani că nu avem cum să trecem” 
(subiectul 4’, masculin, 59 ani, nivel liceal, 
Poiana Stampei); 

- „deoarece toţi ne asemănăm prin vorbă, 

obiceiuri şi în special credinţă faţă de 
Dumnezeu. Dacă veniţi la târgurile mari unde 

se adună oameni din toată „ţara” se observă 

cel mai bine asemănarea dintre noi sau cel 

puţin aşa văd eu” (subiectul 33’, feminin, 46 
ani, studii superioare, Păltiniş). 

Totodată este oportun să prezint şi câteva 
dintre motivaţiile pe care le-au avut subiecţii 
pentru a selecta alte U.A.T. - uri sau pentru a 
exclude anumite U.A.T. - uri (Mihalca, 2014, p. 
60): 

- „am inclus-o pentru că acolo m-am 

născut, aici trăiesc numai de 5 ani pentru că m-

am căsătorit” (subiectul 30’, masculin, 32 ani, 
nivel liceal, Neagra Şarului);  

- „toate localităţile incluse în GAL, tot 

                                                 
1 U.A.T. 

bazinul până sus la Cârlibaba” (subiectul 34’, 
masculin, 55 ani, nivel liceal, Panaci); 

- „cu consătenii noştrii suntem bine şi mai 
colaborăm cu cei din Poiană şi mai rar cu cei 

din Dorne, în rest mergem numai când avem 

nevoie în oraşele mari, deci atâta se întinde 

graniţa „ţării” noastre” (subiectul 2’, feminin, 
67 ani, nivel primar/gimnazial, Coşna).  

Următorul pas realizat a fost cel de a 
surprinde maniera în care respondenţii se 
identifică cu regiunea, fapt evidenţiat prin 
apelativele în care aceştia se regăsesc cel mai 
mult. Astfel, în urma aplicării chestionarelor a 
reieşit faptul că 72,37% dintre subiecţi au ales 
apelativul de „dornean”, 22,94% apelativul de 
„bucovinean”, 3,52% apelativul de 
„moldovean” şi 1,17% cele specifice spaţiilor 
mentale habitaţionale (ex. „coşnean”, 
„iacobean”, „pănăcean” etc.). Pentru a înţelege 
raţionamentele pe care subiecţii le-au avut în 
alegerea apelativelor am aprofundat acest 
subiect în partea de interviuri. Pentru apelativele 
de „dornean” cele mai multe răspunsuri au 
reliefat faptul că regiunea studiată este 
percepută ca fiind locul natal, locul copilăriei, 
urmate de răspunsuri care evidenţiază partea 
spirituală a omului.  

În ceea ce priveşte apelativele de 
„bucovinean” şi „moldovean” s-a constatat 
faptul că cele mai multe răspunsuri au făcut 
referire la criteriul istoric (Ţara Dornelor făcând 
parte timp de 143 de ani din Imperiul 
Habsburgic şi Austro-Ungar), aceste răspunsuri 
fiind urmate de cele care vizau locul de 
provenienţă al subiecţilor (subiecţii care nu au 
fost născuţi în cadrul Ţării Dornelor şi care nu 
au reuşit să formeze un ataşament faţă de 
regiune). Un ataşament profund faţă de 
localitatea în care s-au născut a fost observat în 
cazul subiecţilor intervievaţi care au făcut recurs 
la apelative specifice spaţiilor mentale 
habitaţionale.  

Al doilea pas realizat pentru a surprinde 
identitatea comunităţii dornene a fost cel prin 
care am dorit să identificăm principalele 
trăsături care evidenţiază caracterul locuitorilor 
Ţării Dornelor. Cei 170 de subiecţi chestionaţi 
au trebuit să enumere câte patru calităţi şi câte 
patru defecte care evidenţiază caracterul 
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comunităţii, prcum şi câteva trăsături care îi 
deosebesc faţă de locuitorii din afara regiunii. 

Principala calitate a fost credinţa în 
Dumnezeu, fapt confirmat şi de procentul ridicat 
al celor care au afirmat că sunt persoane 
religioase (92,94%), precum şi a celor care au 
afirmat că merg mai des la biserică decât 
locuitorii din afara regiunii (57,05%). Alte 
calităţi enumerate au fost bunătatea faţă de 
semeni, sinceritatea, cinstea, hărnicia etc.  

Dintre defecte subiecţii chestionaţi au 
amintit încăpăţânarea, orgoliul şi mândria. 

În ceea ce priveşte trăsăturile care îi 
deosebesc faţă de „ceilalţi” amintim 
conservatorismul (24,14%), tradiţiile şi 
obiceiurile (21,76%), credinţa (17,64%), portul 
popular (16,47%), responsabilitatea (9,41%), 
cinstea (7,64%) şi gastronomia (2,94%). 

În ceea ce priveşte apartenenţa şi 
ataşamentul populaţiei faţă de regiunea de 
studiu am analizat doi indicatori şi anume locul 
de naştere al subiecţilor chestionaţi şi locul de 
naştere al părinţilor acestora. Primul indicator a 
evidenţiat faptul că 87,65% din totalul 
populaţiei chestionate s-a născut în cadrul Ţării 
Dornelor, în timp ce 12,35% s-au născut în afara 
regiunii. Cel de-al doilea indicator a evidenţiat 
faptul că 84,70% dintre părinţii celor chestionaţi 
sunt născuţi în cadrul regiunii, dintre care 
75,69% s-au căsătorit cu persoane din aceeaşi 
localitate şi 24,31% s-au căsătorit cu persoane 
din localităţi diferite aflate tot în Ţara Dornelor. 
Pe baza acestor rezultate a fost evidenţiată 
continuitatea a două generaţii în cadrul regiunii 
şi apartenenţa faţă de locul de naştere.  

Caracterul de statornicie (continuitate a 
locuirii) a fost susţinut şi de faptul că 81,12% 
dintre  

cei chestionaţi au afirmat că nu doresc să 
părăsească localitatea de domiciliu, în timp ce 
18,88% dintre ei doresc să plece fie în localităţi 
care oferă mai multe oportunităţi socio-
economice, fie în localităţi cu o climă mai 
„blândă” sau în alte localităţi care oferă peisaje 
montane asemănătoare cu cele din Ţara 
Dornelor. 

Avantajele pe care le-au adus cele două 
metode calitative în cadrul procesului de 
delimitare al spaţiului mental al Ţării Dornelor 

au constat în faptul că am putut să surprind mai 
clar realitatea construită de către comunitate, cât 
şi anumite trăiri ale acestora (emoţii, 
sentimente, crezuri etc.). Utilizând combinaţia 
dintre metodele calitative şi cele cantitative am 
reuşit să identific percepţiile şi ataşamentul 
subiecţilor faţă de loc, identitatea acestora, cât şi 
limitele teritoriale ale spaţiului mental, toate 
aceste elemente coroborate au ajutat la 
conturarea unei imagini a întregului sistem 
teritorial studiat şi au surprins realitatea 
teritorială a comunităţii şi nu a individului. 
  
4 Concluzii 

 Utilizarea unui model de cercetare mixt 
pentru delimitarea spaţiului mental al Ţării 
Dornelor a condus la identificarea celor mai 
intime caracteristici de specificitate ale 
teritoriului şi ale comunităţii acestuia. Atât 
metodele calitative (metoda interviului semi-
structurat şi metoda hărţii mentale) cât şi 
metoda cantitativă (metoda anchetei 
sociologice) de care am uzitat, utilizate 
independent prezintă o serie de avantaje şi 
dezavantaje, însă combinarea lor în cazul de faţă 
au adus doar avantaje pentru dezideratul propus 
în cadrul cercetării. 

Includerea metodelor calitative în cadrul 
cercetărilor de Geografie Regională ar putea 
facilita identificarea anumitor caracteristici de 
specificitate ale fiecărui teritoriu, regiune de 
studiu. Utilizarea acestora împreună cu 
metodele cantitative ar conduce la obţinerea 
celor mai complexe şi coerente rezultate.  
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METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA  
ATRACŢIILOR TURISTICE 

 
RADU COCEAN

1 
 
 
Abstract: A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a 
methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic 
planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and 
tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based 
analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach). The article divides tourism attractions 
into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: 
uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, 
substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility 
of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify 
problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination. 
 

Cuvinte cheie: atracţii turistice, resurse turistice, amenajări, atracţii primare şi secundare, atractivitate, 
criterii, unicitate, aditivitate, permanenţă, notorietate, compatibilitate, substituibilitate, proximitate spaţială, 
conectivitate. 
 
 

Într-un articol anterior, surprindeam faptul 
că strategiile de dezvoltare a turismului 
elaborate în ţara noastră nu conţin, de regulă, 
decât o inventariere, dar nu şi o evaluare a 
atractivităţii resurselor turistice ale teritoriului – 
şi recomandam, cu titlu exemplificativ, câteva 
metodologii de analiză disponibile la momentul 
respectiv în literatura de specialitate (Vezi, în 
acest sens, Cocean, R. (2010) - “Evaluarea poteţialului 
turistic. Studiu de caz: Munţii Apuseni”, Geographia 
Napocensis, Anul IV, nr. 1/2010). 

Aplicând, la rândul nostru, în practică 
aceste metode, am descoperit, însă, că ele ridică 
o serie de dificultăţi: 
• nu toate aceste metode sunt operaţionalizate 

în mod efectiv, criteriile folosite în analiză 
sau semnificaţia valorilor din scalele de 
evaluare utilizate fiind insuficient detaliate. 
Această problemă devine una majoră atunci 
când se doreşte realizarea unei evaluări 
parteneriale, implicând toţi stakeholderii 
relevanţi (administraţii publice, organizaţii 
turistice şi agenţii de turism, experţi din 
mediul academic şi firme de consultanţă, 

ONG-uri şi cetăţeni, turiştii înşişi etc.) – caz 
în care lipsa detaliilor face ca fiecare partener 
să înţeleagă în felul lui criteriile propuse şi 
modalitatea de acordare a punctajelor;  

• deşi utilă ca apreciere globală, evaluarea 
exclusiv la nivel de resurse turistice sare 
peste două etape, esenţiale în orice demers 
strategic – şi anume, evaluarea atracţiilor şi, 
respectiv, a amenajărilor turistice. Pentru a 
înţelege mai exact această problemă, avem 
nevoie, mai întâi, să definim şi să 
diferenţiem conceptele de atracţii, resurse 

şi amenajări turistice. 
Atracţiile turistice reprezintă acele 

elemente sau ansambluri de elemente (naturale 

sau antropice) care pot motiva o călătorie 

turistică (Vanhove, N. (2005) - „The Economics of 

Tourism Destinations”, Elsevier, Oxford). De regulă, 
ele includ peisaje care pot fi admirate, activităţi 

care pot fi desfăşurate sau experienţe 

memorabile pe care le oferă destinaţia.(Lew, A. 
(1987) - „A Framework of Tourist Attraction Research”, 
Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987)  

1Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, 
400591, Cluj-Napoca, România 
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Atracţiile stau la baza dezvoltării turismului 
– în lipsa lor, ca factori motivaţionali, turiştii ar 
vizita teritoriul fie doar în mod accidental, fie, 
în cel mai bun caz, în tranzit către o altă 
destinaţie. Ca atare, primul pas în planificarea 
dezvoltării turismului îl reprezintă întotdeauna 
identificarea şi evaluarea atracţiilor existente. 

Resursele turistice, pe de altă parte, 
reprezintă atracţii turistice care au beneficiat de 

o serie de amenajări, menite să le introducă în 

circuitul turistic şi să le valorifice comercial.1 
În ceea ce le priveşte, amenajările 

reprezintă intervenţii antropice într-un spaţiu 
dat, în scopul punerii în valoare a uneia sau 

mai multor atracţii turistice, printr-o echipare a 

teritoriului capabilă să faciliteze derularea în 

bune condiţii a actului turistic2 - şi includ 
construcţii şi alte tipuri de infrastructuri 
specifice, echipamente şi alte tipuri de 
tehnologii şi reţele-suport3.  

 
Ca atare, evaluarea doar la nivelul 

resurselor implică o analiză integrată, care ia în 
considerare simultan atât atracţia în sine, cât şi 
amenajările de care aceasta dispune. Din 
punctul nostru de vedere, însă, analiza atracţiilor 
şi analiza amenajărilor reprezintă etape 
distincte, care fac apel la criterii diferite - ca 
atare, o abordare exclusiv integrată pierde, 
inevitabil, din vedere o serie de aspecte 
importante pentru identificarea, într-o fază 
ulterioară, a strategiilor optime pentru 
dezvoltarea turismului la destinaţie. 

 
În acest context, în articolul de faţă ne-am 

propus să ne focalizăm atenţia asupra unei 
metodologii de analiză strict a atracţiilor 
turistice - pe care, în funcţie de forţa lor 
specifică de atracţie, le-am împărţit în două mari 
categorii: 

• Atracţii primare – sunt acele atracţii 

                                                 
1 Cocean, R., Moisescu, O.I., Toader, V. (2014) - 
„Economie şi planificare strategică în turism”, Ed. 
Risoprint,  Cluj-Napoca 
2 Ilieş, M. (2007) - „Amenajarea turistică”, Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca 
3 Cocean, R., Moisescu, O.I., Toader, V. (2014) - 
„Economie şi planificare strategică în turism”, Ed. 
Risoprint,  Cluj-Napoca 

care oferă motive necesare şi suficiente 
pentru vizitarea destinaţiei; chiar şi în 
lipsa altor elemente de interes, ele pot 
sta la baza iniţierii unui sejur sau a unui 
parcurs itinerant. 

• Atracţii secundare – sunt acele atracţii 
care pot justifica vizite doar pentru 

turiştii ajunşi deja la destinaţie; ele 
completează atracţiile primare, 
diversifică şi diferenţiază oferta zonei şi 
cresc satisfacţia turiştilor care o 
vizitează.4 

 
 

A. Criterii de analiză a atracţiilor primare 
 
A1. Unicitatea  

Unicitatea poate fi una care ţine în mod 
fundamental de tipul atracţiei (nu regăsim 
atracţii similare în teritoriul de interes) sau de 
anumite caracteristici specifice ale acesteia 
(chiar dacă regăsim atracţii similare în teritoriul 
de interes, ele nu au aceleaşi proprietăţi ca şi 
atracţia studiată) – de exemplu, spectaculozitate, 
dimensiune, vechime5 etc.  

Din punct de vedere al unicităţii, vom 
acorda fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan regional; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan naţional; 

                                                 
4 În afară de forţa de atracţie, includerea unei atracţii într-
una din aceste două categorii este influenţată şi de alţi doi 
factori semnificativi: 
• nivelul teritorial de analiză ales – de exemplu, Biserica 
evanghelică reprezintă, cu siguranţă, o atracţie primară 
dacă analiza noastră se realizează la nivelul comunei 
Saschiz şi una secundară, dacă analiză noastră se 
realizează la nivelul municipiului Sighişoara sau a 
judeţului Mureş; 
• evoluţii în timp şi amenajări specifice – de exemplu, 
ca urmare a investiţiilor în amenajări şi servicii, Cetatea 
Râşnov poate deveni, în timp, o atracţie primară de sine 
stătătoare, chiar dacă acum reprezintă o atracţie secundară 
conectată atracţiei primare Castelul Bran.  
5 În categoria unicităţii vom include şi autenticitatea 
atracţiei – pe de o parte, într-o lume a destinaţiilor 
turistice tot mai mult invadate de kitsch, autenticitatea 
conferă o notă de unicitate unei atracţii; pe de altă parte, 
orice atracţie cu adevărat autentică este şi una unică (în 
sensul că nu copiază alte atracţii). 
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• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan internaţional.1 

 
A2. Aditivitatea  

Prin aditivitate vom aproxima conceptul de 
“collector’s value” – respectiv, capacitatea 
obiectivului de a atrage turişti dornici să-l 
adauge la o “colecţie” de obiective similare 
vizitate.  

Relaţia dintre aditivitate şi  unicitate este 
una complexă – astfel, aditivitatea presupune ca 
obiectivul să împărtăşească suficiente trăsături 
comune cu alte obiective turistice, pentru a fi 
considerat ca făcând parte din aceeaşi categorie. 
Totuşi, pentru a merita să fie colecţionat, el 
trebuie să aibă şi suficiente trăsături specifice, 
pentru a nu reprezenta o simplă “dublură”. În 
plus, valoarea de colecţie creşte cu cât colecţia 
în sine este unică şi include un număr mai mic 
de obiective. 

Din punct de vedere al aditivităţii, vom 
acorda fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial redus de aditivitate; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial mediu de aditivitate; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial ridicat de aditivitate (atracţii 
“must have” sau care trebuie neapărat 
vizitate). 

 
Atât unicitatea, cât şi aditivitatea reprezintă 

factori care influenţează distanţa geografică 

maximă pe care îşi exercită forţa de atracţie 
obiectivul turistic respectiv – în sensul în care o 
atracţie unică pe plan internaţional sau din 
categoria “must have / trebuie neapărat vizitată” 
va avea cele mai mari şanse de a atrage turişti 
străini. 
 
A3. Permanenţa factorilor de atracţie 

Permanenţa are în vedere durata de 
manifestare a factorilor de atracţie – durată care 

                                                 
1 Vezi, în acest sens, şi metodele propuse de Cocean P., 
Vlăsceanu şi Negoescu (2002) în „Geografia generală a 
turismului”, Ed. Meteor Press, Bucureşti şi, respectiv, 
Piperoglu (1966) - citat în Lew, A. (1987) - „A 
Framework of Tourist Attraction Research”, Annals of 
Tourism Research, Vol. 14, 1987 

depinde de condiţiile climatice, semnificaţiile 
culturale asociate unor activităţi, tradiţiile şi 
obiceiurile zonei sau ale turiştilor etc2. 

Din acest punct de vedere, vom acorda 
maxim 3 puncte fiecărei atracţii - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice care 
îşi manifestă forţa de atracţie pe o 
perioadă scurtă (de maxim câteva zile) – 
de tipul evenimentelor, de exemplu; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
care îşi menţin atractivitatea pe o 
perioadă medie – de exemplu, câteva 
luni sau un sezon calendaristic; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
care îşi menţin capacitatea de a genera 
fluxuri turistice pe tot parcursul unui an 
calendaristic. 

 
A4. Notorietatea  

Notorietatea poate fi considerată ca o 
variabilă rezultantă a celorlalte trei menţionate 
anterior, dar, în acelaşi timp, ea este determinată 
şi de eforturile de marketing ale teritoriului în 
cauză. Notorietatea poate fi evaluată în raport cu 
numeroase criterii: 

• Măsura în care persoanele au auzit 
despre atracţia respectivă, sunt 
familiarizaţi cu numele acesteia şi/sau o 
pot identifica în mod corect; 

• Măsura în care persoanele dispun de 
informaţii pertinente despre atracţia 
respectivă – de exemplu, localizarea ei 
în arealul de interes sau perioada de timp 
optimă pentru a beneficia de 
proprietăţile ei specifice (peisaj, factori 
de cură etc.);  

• Cât de bine este cunoscută atracţia 
respectivă în raport cu altele din aceeaşi 
categorie şi cât de bine sunt percepute 
diferenţele specifice între ele etc. 

Din punct de vedere al notorietăţii, vom acorda 
fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate redusă – persoanele provenind 

                                                 
2 Vezi, în acest sens,şi distincţia între atracţii temporare şi 
permanente propusă de Lundberg (1980) - citat în Lew, 
A. (1987) - „A Framework of Tourist Attraction 
Research”, Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987 
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din aria de influenţă a atracţiei au auzit de 
ea, dar nu pot oferi detalii; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate medie – persoanele 
provenind din aria de influenţă a 
atracţiei au informaţii de bază despre 
atracţia respectivă, pe care o pot 
identifica în mod corect; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate mare – persoanele provenind 
din aria de influenţă a atracţiei cunosc 
detalii despre aceasta şi o menţioneaza 
imediat atunci când e vorba despre 
teritoriul de interes. 
 

Notorietatea este importantă deoarece, pe 
de o parte, ea condiţionează includerea 
destinaţiei în setul de opţiuni considerate la 
momentul alegerii locului de petrecere a 
vacanţei, iar pe de altă parte, deoarece ea 
sporeşte atractivitatea obiectivelor turistice, 
acţionând ca o confirmare a faptului că acestea 
merită vizitate. 
 
Exemplu de aplicare a metodologiei de 
analiză: evaluarea atractivităţii Cetăţii 
Sighişoara 

Cetatea Sighişoara poate fi considerată o 
atracţie unică pe plan internaţional şi va primi 3 
puncte pe acest criteriu – şi nu doar datorită 
arhitecturii specifice, istoricului bogat sau 
asocierii sale cu imaginea lui Vlad Ţepeş; ceea 

ce individualizează cu adevărat această atracţie 
este, în primul rând, specificul ei de “cetate 
locuită” – discutăm aici nu doar de simple 
ziduri, între care s-au aciuit ateliere 
meşteşugăreşti sau magazine de suveniruri, ci de 
un spaţiu viu, locuit permanent, cu ghivece de 
muşcate la ferestre şi copii alergând pe străzi.  

Cetatea Sighişoara are un potenţial 
excepţional de aditivitate, făcând parte dintr-o 
salbă de castele şi cetăţi autohtone – incluzând 
aici, de exemplu, castelul Bran sau Cetatea Alba 
Carolina (motiv pentru care este inclusă în 
majoritatea traseelor tematice oferite turiştilor 
străini care vizitează România). Ca atare, ea va 
primi 3 puncte pe acest criteriu. 

Din punct de vedere al permanenţei, una 
dintre problemele Cetăţii Sighişoara o reprezintă 
influenţa semificativă pe care factorii climatici o 
exercită asupra potenţialului său de atracţie – 
analizând indicatorii circulaţiei turistice, se 
observă că aceştia au valori mult mai mici în 
sezonul rece decât vara.  Din acest motiv, 
evaluarea cetăţii din punct de vedere al acestui 
criteriu îi va acorda acesteia doar 2 puncte din 
cele 3 posibile. 

Cetatea Sighişoara este una dintre cele mai 
bine cunoscute atracţii turistice ale României – 
datorită campaniilor de promovare, includerii 
sale în cataloagele tour-operatorilor şi pe lista 
monumentelor din patrimoniul mondial 
UNESCO - primind 3 puncte pe acest criteriu. 

 

 
Fig. 1: Reprezentarea grafică a evaluării atracţiei primare Cetatea Sighişoara 
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B. Criterii de analiză a atracţiilor secundare 
 
B1. Compatibilitatea cu o atracţie primară 

Compatibilitatea se bazează pe proprietăţile 
specifice ale unei atracţii secundare, care permit 
includerea vizitării ei în programul unei vacanţe 
generate de o atracţie primară. Gradul de 
compatibilitate al unei atracţii secundare 
reprezintă un criteriu calitativ de evaluare şi se 
referă la cât de bine completează ea atracţia 
primară care a generat călătoria la destinaţie – 
se adresează aceloraşi profile de turişti? Există o 
armonie între tipul de experienţă oferită de 
atracţia secundară şi experienţa generată de 
vizitarea atracţiei primare?  

Din punct de vedere al compatibilităţii, 
vom acorda fiecărei atracţii maxim 3 puncte: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad redus de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad mediu de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad ridicat de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară;  

B2. Substituibilitatea în raport cu o atracţie 
primară 

În cazul în care atracţia primară este 
indisponibilă (din cauze meteorologice, de 
program de vizitare sau datorită aglomeraţiei) 
poate atracţia secundară reprezenta o soluţie 
alternativă viabilă de ocupare a timpului – 
respectiv, are capacitatea de a reprezenta un 
Plan B adecvat? 

Din punct de vedere al substituibilităţii, 
vom acorda fiecărei atracţii maxim 3 puncte: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
cu grad redus de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
cu grad mediu de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 

cu grad ridicat de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară. 

 
B3. Proximitatea spaţială în raport cu o 
atracţie primară 

Apropierea spaţială de o atracţie primară 
este importantă, deoarece ea creşte şansele ca 
turistul să decidă să viziteze şi atracţia 
secundară „dacă tot este prin zonă”. Cu cât 
distanţa creşte, cu atât un drum dus-întors pare 
mai puţin probabil.1 

Din punct de vedere al proximităţii în 
raport cu atracţiile primare, vom acorda fiecărei 
atracţii secundare maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
aflate la peste două ore pe sens de 
atracţia primară2; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
aflate la o distanţă între 30 minute şi 
două ore pe sens faţă de atracţia primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 
aflate la o distanţă mai mică de 30 
minute pe sens faţă de atracţia primară. 
 

B4. Conectivitatea cu atracţii primare 
Conectivitatea reprezintă un criteriu 

cantitativ de evaluare, care se referă la 
capacitatea unei atracţii de a se conecta, 
respectiv de a fi compatibilă cu una sau mai 
multe atracţii primare: o atracţie secundară 
prezintă un potenţial de atractivitate cu atât mai 
ridicat, cu cât este compatibilă cu mai multe 
atracţii primare.3 
                                                 
1 Vezi, în acest sens, şi metoda propusă de Piperoglu 
(1966) - citat în Lew, A. (1987) - „A Framework of 
Tourist Attraction Research”, Annals of Tourism 
Research, Vol. 14, 1987 
2 Vom considera pragurile de două ore, respectiv 30 minute, 
independent de mijlocul de transport folosit pentru deplasare, 
deoarece ne interesează, în principal, timpul consumat cu 
vizitarea atracţiei secundare, mai degrabă decât distanţa 
parcursă efectiv, efortul fizic sau cheltuielile realizate pentru 
a putea avea acces la atracţia secundară. Din punctul nostru 
de vedere, accesibilitatea (în termeni de infrastructuri şi 
mijloace de transport) sau costul sunt aspecte care ţin mai 
degrabă de amenajări, respectiv servicii – şi, ca atare, trebuie 
analizate într-o etapă ulterioară. 
3 Vezi, în acest sens, o discuţie mai detaliată în Lew, A. 
(1987) - „A Framework of Tourist Attraction Research”, 
Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987 
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Din punct de vedere al conectivităţii cu 
atracţiile primare, vom acorda fiecărei atracţii 
secundare maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu o singură atracţie primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu două atracţii primare; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu trei sau mai multe atracţii 
primare. 

 
Exemplu de aplicare a metodologiei de 
analiză a atracţiilor secundare: evaluarea 
atractivităţii Bisericii evanghelice din Saschiz 

Biserica evanghelică din Saschiz are un 
grad ridicat de compatibilitate cu Cetatea 
Sighişoara, datorită similarităţii turnului cu ceas 
(ca factor principal de atractivitate). Întrucât ea 
se adresează aceloraşi profiluri de turişti şi le 
oferă o experienţă asemănătoare, îi vom acorda 
3 puncte pe acest criteriu.  

În ceea ce priveşte substituibilitatea, 
aceasta este, însă, una medie – în contextul în 

care aceiaşi factori care afectează atractivitatea 
atracţiei primare acţionează de o manieră 
similară şi asupra atracţiei secundare; de 
exemplu, vremea nefavorabilă pentru o 
plimbare la pas prin Cetatea Sighişoara poate 
descuraja şi o deplasare cu maşina până la 
Saschiz. Ca atare, pentru acest criteriu putem 
acorda doar 2 puncte din 3 maxim posibile. 

Din punct de vedere al proximităţii spaţiale, 
Biserica evanghelică se află la o distanţă de 22 
km de Sighişoara, ceea ce echivalează cu 
aproximativ 24 de minute pe sens, de mers cu 
maşina (Conform http://distanta.ro/saschiz/sighisoara) - 
şi, implicit, cu 3 puncte pe acest criteriu. 

În fine, în ceea ce priveşte conectivitatea, 
trebuie amintit faptul că Saschizul se află la o 
distanţă de doar 33 km (aproximativ 27 de 
minute pe sens, de mers cu maşina (Conform 
http://distanta.ro/saschiz/rupea)) de Rupea, ceea ce ne 
permite să încadrăm Biserica evanghelică şi ca o 
atracţie secundară pentru Cetatea Rupea - şi să-i 
atribuim, pe cale de consecinţă, 2 puncte pe 
acest criteriu. 

 

 

Fig. 2: Reprezentarea grafică a evaluării atracţiei secundare Biserica Evanghelică din Saschiz 
 

Utilitatea metodologiei de analiză propusă 
Până în prezent, majoritatea metodelor de 

analiză a atracţiilor au fost orientate către 
atingerea a două obiective: 
• Evaluarea de ansamblu a atractivităţii 

destinaţiei pentru turişti 
Metodologia pe care o propunem noi este 

focalizată pe o analiză la nivel micro (de 

atracţie), mai degrabă decât una la nivel macro 
(de teritoriu). Deşi concluziile analizelor tuturor 
atracţiilor pot oferi o imagine de ansamblu şi 
asupra atractivităţii destinaţiei ca atare, vom 
propune, într-un articol viitor, alte criterii 
specifice pentru atingerea acestui obiectiv. 
• Realizarea de ierarhii de atractivitate a 

atracţiilor dintr-un teritoriu 
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Asemenea ierarhii sunt utile mai ales în 
situaţia în care bugetul de investiţii pentru 
dezvoltarea turismului nu permite intervenţia 
decât asupra unui număr limitat de atracţii (de 
exemplu, avem bani pentru realizarea de 
amenajări doar pentru cea mai importantă 
atracţie a teritoriului – şi trebuie să cădem de 
acord care este aceasta).  

Metodologia noastră permite şi o asemenea 
utilizare. Presupunând că investiţiile trebuie 
realizate în jurul unei singure atracţii, 
recomandăm următoarea abordare: 

1. focalizarea pe categoria atracţiilor 
primare; 

2. evaluarea fiecărei atracţii primare a 
teritoriului pe cele 4 criterii specifice 
(unicitate, aditivitate, permanenţă şi 
notorietate) şi însumarea punctajelor 
astfel obţinute; 

3. selectarea atracţiei primare cu scorul cel 
mai ridicat1. 
 

Din punctul nostru de vedere, însă, analiza 
atracţiilor principale şi secundare, conform 
metodologiei propuse în acest articol, este utilă 
mai ales pentru a identifica soluţii de 

maximizare a puterii atracţiilor primare, în 
fazele ulterioare de planificare.  

Spre exemplu, o planificare strategică a 
dezvoltării turismului în municipiul Sighişoara 
trebuie să găsească soluţii pentru a reduce 
influenţa factorilor climatici asupra atractivităţii 
Cetăţii Sighişoara (mai ales în contextul în care 
substituibilitatea resurselor secundare nu 
rezolvă de la sine problema): 
• fie prin punerea în valoare a altor atracţii 

primare în municipiu, care să atragă turişti şi 
în sezonul rece (eventual crearea unor 
asemenea atracţii, dacă ele nu există la 
momentul de faţă); 

• fie prin investiţia în amenajări şi servicii, 

                                                 
1 Atât evaluarea, cât şi selecţia atracţiilor se recomandă a 
se realiza partenerial, în întâlniri la care trebuie invitaţi 
toţi stakeholderii relevanţi, mai degrabă decât strict prin 
consultarea unor experţi. De asemenea, datele obţinute 
din aceste consultări trebuie raportate la opiniile turiştilor, 
culese prin cercetări de marketing (pe bază de sondaj, 
interviuri sau focus-grup) şi la date statistice provenind 
din surse oficiale. 

care să reducă impactul factorilor climatici 
asupra atracţiei primare (de exemplu, 
amenajarea unei pieţe festivaliere destinate 
unui târg de Crăciun medieval, crearea unui 
calendar bogat de evenimente desfăşurate în 
săli şi alte spaţii interioare, mai puţin 
afectate de vremea nefavorabilă, amenajarea 
de ateliere meşteşugăreşti în cadrul Cetăţii, 
care să creeze, de faţă cu turiştii, artizanat 
oferit spre vânzare ca suveniruri etc.) 
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Abstract: Agrotouristic developmental potential of Tasnad microregion. Touristical valences of Tasnad 
microregion, caracteristical for agroturism are sustained by a geocultural base rich in traditions, customs, 
trades and specific Hollidays, as a result of the long-term cohabitation on the same territory of a human 
group made of three ethnies (Romanians, Hungarians, Swabians), each of them keeping alive the elements of 
territorial adherence to mental space with which it identifies.  
Tasnad microregion is suitable for different forms of practicing agrotourism which completes each other in 
different categories of specific destinations: hunting and fishing tourism, oenological tourism, religious-
ecumenical tourism, cultural tourism, curative-balneary tourism, entertainement tourism (horse riding and 
cycling), ecological tourism and mixt agrotourism.    
 

Key-Words: microregion, agrotourism, geocultural base, entertainment tourism, rural landscape, wine 
landscape. 
 
 

1  Introducere 
Sistemul teritorial analizat este rezultatul 

asocierii microregionale a 17 localităţi cu rang 
de comună şi a oraşului Tăşnad, suprapuse părţii 
sud-vestice a judeţului Satu Mare (Cehal, 
Tiream, Căuaş, Santău, Săuca, Andrid, Pir, 
Cehal, Petreşti, Pişcolţ, Sanislău, Ciumeşti, 
Foieni, Urziceni, Berveni, Cămin, Căpleni), la 
care se adaugă comuna Sălacea, din judeţul 
Bihor.   

Potenţialul agroturistic al spaţiului 
investigat se bazează pe o serie de elemente care 
sporesc gradul de atractivitate locală şi 
nuanţează formele de turism deja existente: 
- complexitatea şi varietatea fondului natural 

de resurse cu valenţe turistice (zăcăminte de 
ape termominerale cu proprietăţi curative, 
bioclimat de câmpie şi dealuri joase, 
diversitate peisagistică, accesibilitate 

morfologică, înveliş edafic pretabil la forme 
nuanţate de exploatare agricolă, acumulări 
lacustre, arii naturale protejate, suprafeţe 
forestiere cu însemnătate recreativă şi 
cinegetică, etc.);      

- prezenţa caselor ţărăneşti şi a gospodăriilor 
tradiţionale încă bine conservate şi în număr 
relativ mare; 

- păstrarea peste timp a numeroaselor 
obiceiuri şi tradiţii specifice unui spaţiu 
rural profund, încadrat unei zone etnografice 
de contact; 

- oferta diversificată de produse rustice 
originale şi ecologice, care pot fi valorificate 
în scop turistic;   

- existenţa unui patrimoniu geocultural bogat, 
ca rezultantă a unui îndelungat proces de 
convieţuire interetnică şi interculturală 
(români, maghiari, şvabi); 

1 Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Str. Clinicilor, Nr. 5-
7, 400006, Cluj-Napoca, România, viorel.gligor@geografie.ubbcluj.ro 
2 Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Str. Clinicilor, Nr. 5-
7, 400006, Cluj-Napoca, România, sfilip@geografie.ubbcluj.ro 
3 Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Str. Clinicilor, Nr. 5-
7, 400006, Cluj-Napoca, România, nicoleta.david@geografie.ubbcluj.ro 
4 Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială, Str. Clinicilor, Nr. 5-
7, 400006, Cluj-Napoca, România, pompei@geografie.ubbcluj.ro 
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- creşterea treptată a interesului turistic arătat 
modului de viaţă tradiţional şi reîntoarcerea 
către ”simpla” şi ”eterna” lume a satului, ca 
refugiu temporar în faţa haosului 
modernităţii; 

- costurile mult mai scăzute pentru un sejur 
agroturistic, comparativ cu preţurile din 
staţiunile de lux. 
Pe baza informaţiilor de ordin statistic, 

cartografic şi a sintezelor documentare, alături 
de investigaţiile efectuate pe teren, în urma 
operaţiunilor de procesare a datelor şi efectuarea 
analizelor spaţiale multicriteriale cu spectru 
corelativ flexibil au fost evidenţiate situaţiile 
disfuncţionale, atât la nivelul componentelor 
elementare cât şi pentru structurile de 
conlucrare ale sistemului teritorial vizat. 
Acestea au fost urmate de identificarea 
măsurilor de remediere şi conturarea profilului 
de dezoltare strategică, prin valorificarea optimă 
a potenţialului endogen şi gestionarea integrată 
a resuselor locale. 
 

2 Peisajul cultural rural  
Expresie a relaţiilor instituite între 

componentele naturale şi cea antropică, peisajul 
rural de pe  teritoriul microregiunii Tăşnad 
poate fi subdivizat în două tipuri majore - 
piesajul habitaţional rural şi peisajul agricol 
(Cocean, David 2014), cu o serie de subtipuri 
fiecare. 
 
2.1 Peisajul habitaţional rural 

În constituirea şi diferenţierea acetuia au 
conclucrat factorii naturali, istorici şi socio-
economici. Aparenta monotonie a cadrului 
natural a fost compensată de mixajul etno-
cultural, rezultatul fiind unul reflectat în modul 
de organizare a gospodăriilor. O amprentă 
importantă asupra diferenţierilor la nivelul 
structurilor habitaţionale a fost lăsată şi de 
poziţionarea în raport cu principalele axe de 
comunicaţie, care au indus o diferenţiere la 
nivel teritorial.  

a. Proximitatea centrelor urbane, pe de o 
parte, şi amplasarea pe axe rutiere principale pe 
de altă parte, au stat la baza unui peisaj al 
aşezărilor rurale cu valenţe de centralitate. 
Cumularea, în numeroase cazuri a acestor atuuri 

poziţionale cu funcţii administrative (centre de 
comună) a condus la individualizarea unor 
aşezări rurale cu rol coordonator, atât în ceea ce 
priveşte administraţa locală, dar şi fluxurile de 
circulaţie, serviciile educaţionale şi sanitare. În 
aceste condiţii, structura internă, poartă 
amprenta atributelor funcţionale şi poziţionale, 
care se reflectă în peisaj atât sub forma unei 
dinamici mai accentuate, dar şi sub forma unei 
imbricări a elementelor tradiţionale cu cele 
moderne. Dimensiunea locuinţelor, stilul 
arhitectonic, materialele de construcţie folosite 
(ex. înlocuirea ferestrelor şi uşilor din lemn, cu 
cele din PVC) şi modul de grupare a 
construcţiilor pe parcele relevă şi în cadrul 
acestor aşezări tendinţe de diferenţiere, cu o 
concentrare a unor edificii administrative, 
culturale şi religioase şi conturarea unui centru, 
în timp ce în imediata proximitate, pe străzile 
laterale textura tradiţională este cea dominantă. 

b. Peisajul rural periferic. Este rezultatul 
poziţionării aşezării satelor la distanţe mai mari 
de oraşe şi centrele de comună. Sunt 
caracterizate elemente evidente de arhaism, 
derivate pe de o parte din practicile cotidiene, 
iar pe de altă parte din caracteristicile 
demografice – îmbătrânire semnificativă a 
populaţiei. La acestea se adaugă şi lipsa unor 
dotări tehnico-edilitare (alimentare cu apă, 
canalizare, alimentare cu gaze naturale) de 
natură să modifice modul tradiţional de viaţă şi 
calitatea locuirii. În funcţie de contextul natural 
de amplasare, aceste sate sunt caracterizate fie 
de existenţa unor grupuri de gospodării 
distribuite pe teritoriului vetrei localităţilor (în 
cazul localităţilor răsfirate), fie gruparea unitară 
a gospodăriilor în vatra satelor (în cazul 
localităţilor adunate).  

Un subtip distinct este reprezentat de 
peisajul periferic extrem, identificat în cazul 
localităţilor Urziceni Pădure, Viişoara, Horea şi 
Scărişoara Nouă, caracterizat de izolare 
accentuată, grad redus de înnoire a fondului 
locativ şi o imbricare mai accentuată a 
elementelor construite cu cadrul natural. 

În raport cu activităţile agroturistice, 
fiecare din aceste subtipuri prezintă un potenţial 
particular de desfăşurare a agroturismului, 
adresabilitatea fiind în general orientată, pe de o 
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parte spre turişti care doresc servicii la 
standarde apropiate de cele urbane (Andrid, 
Tiream, Petreşti, Urziceni, Foieni, etc.), iar pe 
de altă parte spre turişti care apreciază 
arhaismul în forma cea mai bine păstrată, dar 
cărora trebuie să li se asigure un minim de 
confort habitaţional (Scărişoara Nouă, Horea, 
Viişoara, Urziceni Pădure).  
 
2.2 Peisajul agricol 

Luarea în cultură agricolă a celei mari părţi 
a teritoriului de la nivelul microregiunii a 
condus la apariţia unui peisaj puternic 
antropizat. Dintre subtipurile de peisaj agricol 
existente în teritoriu, mai semnificative ca 
extendire şi ca semnificaţie culturală sunt 
peisajul pomi-viticol deluros, peisajul viticol de 
câmpie, peisajul agricol al culturilor de câmp şi 
peisajul agricol mixt. 

a. Peisajul pomi-viticol deluros. Este 
dominant în partea sud-estică a microregiunii, 
fiind frecvent întâlnit pe teritoriul comunelor 
Cehal, Săcăşeni, Pir şi Sălacea. S-a constituit în 
urma instituirii pe o perioadă îndelungată de 
timp a unor practici agricole bazate pe 
pomicultură (prun, măr, păr, cais, piersic), ca 
formă de valorificare agricolă a terenurilor în 
pantă, mai puţin pretabile în raport cu culturile 
de câmp. Semnificaţia lui este atât de sorginte 
economică, cât şi de factură recreaţională, 
putând constitui suportul unui agroturism de 
nişă. În cazul localităţilor cu pondere mai 
ridicată a suprafeţelor viticole, acest turism de 
nişă este cu atât mai uşor de iniţiat, în condiţiile 
în care producţia de vinuri din regiune este tot 
mai apreciată şi promovată pe piaţa de profil. 

b. Peisajul viticol de câmpie. Acest tip de 
peisaj s-a individualizat mai recent faţă de 
celelalte, în condiţiile în care el reprezintă 
concretizarea intervenţiilor antropice de tip 
radical asupra mediului natural. Astfel, s-a 
trecut de la un peisaj natural iniţial al dunelor de 
nisip parţial solificate, la un peisaj viticol tipic, 
fie că este vorba despre exploataţiile “clasice” 
fie că este vorba despre plantaţiile moderne de 
viţă-de vie. 

c. Peisajul agricol al culturilor de câmp, 
este caracterizat de o dinamică anuală 
accentuată, cu potenţial de atractivitate turistică, 

doar în perioada de maturitate/înflorire a 
anumitor culturi agricole (ex. floarea-soarelui, 
rapiţă). Este larg răspăndit în teritoriu, 
contribuind uneori la diversificarea peisajului 
habitaţional rural, în măsura în care lotizarea 
terenurilor agricole conduce la alternanţa 
gospodăriilor cu parcele cultivate. 

d. Peisajul agricol mixt. Derivă din 
combinarea a două sau mai multe subtipuri de 
peisaj agricol şi conduce la creşterea 
semnificativă a diversităţii peisagistice de 
ansamblu. Reprezintă un element de 
atractivitate suplimentară pentru activităţile 
agroturistice, mai ales în raport cu organizarea 
de circuite tematice în cadrul microregiunii. 
Elementele particulare pot fi constituite de 
mixarea elementelor de relief, vegetaţie 
naturală, culturi agricole şi faună, al căror 
rezultat să se constituie sub forma unor repere 
spaţiale de identitate teritorială.  
 

3 Tradiţii şi obiceiuri agrare 
Caracterul dominant rural al microregiunii 

Tăşnad şi profilul economic dominant agricol al 
acestuia se reflectă fidel la nivelul 
comportamentului. La toate nivelele de 
integrare, de la nivelul societăţii – individ, 
familie, comunitate - comportamentul este stâns 
legat de activităţile agricole, fie că este vorba 
despre practicile agricole actuale, fie că este 
vorba despre cutume şi obiceiuri moştenite de la 
generaţiile anterioare.  

Analiza tradiţiilor şi obiceiurilor [Fig.1] 
asociate practicilor agricole soate în evidenţă 
existenţa a două categorii majore: 
a. Tradiţii şi obiceiuri cu caracter festiv 

În raport cu practicile agricole, tradiţiile şi 
obiceiurile festive marchează, de obicei, 
momente de “bilanţ” ale activităţilor agricole, 
care pot să coincidă, sau nu, cu diferite 
sărbători religioase. Diversitatea etnică şi 
confesională îşi pune de asemenea amprenta 
asupra acestor festivităţi. Spre exemplu, la fel 
ca în alte spaţii cu practici agricole ce ţin de 
creşterea oilor, în luna mai, se marchează 
printr-o suită de activităţi (ex. măsurarea 
laptelui) momentul formării turmelor. În alte 
cazuri, profilul viticol este reflectat în 
organizarea “Balului strugurilor”, de obicei  
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Fig. 1. Festivaluri, ocupaţii şi produse tradiţionale 

la nivelul microregiunii Tăşnad 
 
toamna (septembrie/ octombrie), marcându-
se importanţa acestei activităţi în viaţa 
comunităţilor.  

b. Tradiţii şi obiceiuri curente (cotidiene, 
sezoniere, anuale)  
Sunt elementele care derivă din practicile 
agricole specifice şi au de cele mai multe ori 
o materializare sub forma meşteşugurilor, 
produselor manufacturate sau a diferitelor 
construcţii. Dacă în ceea ce priveşte 
meşteşugurile se constată dispariţia aproape 
în totalitate a lor, în cazul produselor 
manufacturate şi a construcţiilor cu diferite 
funcţii, ele se păstrează în bună măsură 
nealterate. Astfel, o formă de conservare a 
obiceiurilor asociate practicilor agricole este 
cea de păstrare şi transmitere a reţetelor 
tradiţionale şi producerea unor alimente 
tradiţionale. Omologate sau nu, acestea se 
regăsesc în practica curentă, constituind 
uneori substratul unor sărbători locale sau a 
unor concursuri (ex. concursurile de vinuri 
organizate în câteva comune din micro-

regiune, festivalul ştrudli-ului). În ceea ce 
priveşte construcţiile, se remarcă, pe de o 
parte existenţa unor elemente constructive în 
cadrul gospodăriilor, de cele mai multe ori 
cu rol de anexă, care aveau funcţie mixtă: 
adăpost pentru animale şi depozit pentru 
produsele agricole vegetale. Se adaugă apoi 
pivniţa, ca element constructiv regăsit la 
subsolul foarte multor case şi care avea în 
primul rând funcţia de depoziare a vinului şi 
a produselor alimentare perisabile.  

Ca un element specific deosebit se 
remarcă un alt element constructiv regasit în 
cadrul localităţilor cu specializare în cultura 
viţei de vie şi vinificaţie. Este vorba despre 
pivniţele individuale, construcţii de sine 
stătătoare amplaset fie în vatra satului, grupat 
sau intercalat printre case, fie în cadrul 
parcelelor ocupate cu viţă-de-vie, cu funcţie 
de depozitare a ustensilelor utilizate la 
producerea vinului, precum şi a depozitării 
vinului. Acestea datează din perioade istorice 
diferite, unele fiind de la sfârşitul secolului 
XIX, altele mai recente. Potenţialul de 
integrare în cadrul activităţilor agroturistice 
derivă din inducerea unui peisaj viticol 
specific, dar şi din posibilitatea includerii 
acestor pivniţe (Pir, Sălacea, Chereuşa), în 
circuite oenologice. Nu mai puţin importante 
ca potenţial de valorificare turistică sunt 
cramele, mai puţine dar extrem de valoroase 
ca potenţial, unele fiind amenajate ca atare şi 
valorificate pe plan local (Ciumeşti). 

 

4 Forme de practicare a 
agroturismului 

Integrarea este o caracteristică fundamentală 
a realităţii geografice, începând de la substratul 
său fizic şi continuând cu comunitatea umană 
care-l populează. Conform schiţei anexate [Fig. 
2] constatăm că nivelul superior, integrator, este 
alcătuit din tipurile de turism, cele care definesc 
esenţa fenomenului în sine, având însuşiri 
particulare în raport cu altele şi statutul de model 
funcţional aparte. Turismul recreativ, curativ, 
cultural şi mixt sunt tipurile consacrate de turism 
care circumscriu în semnificaţiile lor toate 
activităţile derulate în turismul mondial actual. 
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Tipuri Subtipuri Forme 

 

Recreativ  
  
  
  

  
Montan 
  

Drumeţie 

Alpinism 

Speoturism 

  
Litoral 
  

Înot 
Nautic 

Pescuit 

  
  
Sportiv 
  
  
  

Sporturi de iarnă 

Sporturi de vară 

Sporturi extreme 

Cicloturism 

Echitaţie 

Cinegetic
Exotic   
Manifestări/ 
evenimente 

Sportive 

Distractive 

Alte activităţi recreative

Shopping 

Business 

Curativ 

Cură climaterică 

Helio-marină 

Cura rece 

Cură balneară 

Hidrotermală 

Hidrominerală
Sapropelică 

Fizioterapie Proceduri diverse
Kinetoterapie Proceduri diverse

Bioterapie 

Apiterapia 

Fitoterapia 

Cultural 

Vizita   
  Etnografic 

Religios 

Pelerinaje 

Hramuri 
Manifestări Artistice  
Ştiinţific   

Mixt 

Rural 

Agroturism 

Ecoturism 

Gastronomie 

Urban   
  
  

Turism de tranzit 

Geoturism 

Fig. 2. Tipuri, subtipuri şi forme de turism (după Cocean P., 1996) 
 

 Subtipurile reprezintă o categorie 
taxonomică inferioară, subordonată tipurilor, ce 
definesc grupuri aparte de activităţi turistice 
diverse, dar condiţionate fie de aceeaşi cauză, 
fie urmărind aceeaşi finalitate. Atfel, turismul 
recreativ are mai multe subtipuri (montan, 
litoral, sportiv, exotic, al manifestărilor şi 
evenimentelor) diferenţiate atât de factorii 
atractivi, cât şi de modul de exploatare a 
însuşirilor acestora. In mod similar, turismul 

cutrativ are o serie de subtipuri impuse de 
specificul curei (climaterică sau balneară, 
fizioterapie, kinetoterapie sau bioterapie). 
Turismul cultural se subdivide în cinci subtipuri 
principale (de vizitare a obiectivelor cu acest 
specific, religios, etnografic, ştiinţific şi livresc). 
În fine turismul mixt, cel rezultat din asocierea a 
două sau chiar trei tipuri (recreativ –  curativ, 
recreativ – cultural, recreativ – curativ – 
cultural) include turismul rural, cel care ne 
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interesează în studiul de faţă, turismul urban, de 
tranzit şi geoturismul. 

Formele sunt modalităţile de realizare, de 
practicare a tipurilor şi subtipurilor de turism 
menţionate anterior. Ele sunt definite la scara de 
detaliu, în funcţie de resursa atractivă pe care o 
valorifică şi de modalităţile de desfăşurare a 
actului turistic. Astfel se diferenţiază forme 
comune  tuturor tipurilor (în funcţie de durata, 
distanţa, provenienţa turiştilor, gradul de 
organizare etc) şi forme specifice fiecărui tip şi 

subtip în parte. 

Din acest punct de vedere Microregiunea 
Tăşnad se pretează la diverse subtipuri şi forme 
de practicare a turismului care se completează 
reciproc în cadrul diferitelor categorii de 
destinaţii specifice: turism cinegetic şi piscicol, 

turism oenologic (viticol, uval), turism religios-
ecumenic, turism cultural, turism curativ-

balnear, turism de agrement (hipic şi ciclo-

turistic), ecoturism şi agroturism mixt. 

 
4.1 Turismul cinegetic şi piscicol 

Turismul piscicol şi cinegetic devine din ce 
în ce mai căutat, chiar dacă încă nu este 
promovat ca o formă turistică în cadrul unor 
oferte. Acesta se poate dezvolta datorită faptului 
că aici se găsesc o serie de iazuri formate în 
condiţii dintre cele mai diverse, de la debuşarea 
stratului freatic apropiat de suprafaţă în cuvetele 
morfologice naturale de tip bazin închis, până la 
acumulările hidrice din foste balastiere sau 
excavaţii, care pot devenii spaţii propice 
activităţilor piscicole, dar şi a celor de tip 
nautic. Pe lângă bogăţia faunistă cu specific 
piscicol ce se găseşte în cadrul iazurilor în 
cauză, acestea se mai remarcă şi prin 
diversitatea biotopului lacustru, avantajând 
astfel şi activităţi de tipul birdwatching. 

Datorită existenţei unui fond cinegetic 
bogat şi diversificat, alături de prezenţa în 
teritoriu a numeroase lacuri de pescuit, turiştii 
care ajung în regiunea analizată se pot bucura de 
mai multe oferte sub aspectul petrecerii unor 
activităţi agroturistice nuanţate ca formă şi 
impact de atractivitate. Astfel, există o primă 
categorie în care poate desfăşura un turism axat 
pe competiţie (vânătoare, pescuit sportiv), 
urmată de alte subtipuri asociate acestor 

activităţi (excursii pe anumite trasee tematice, 
ca de exemplu ”Traseul iazurilor piscicole”, 
drumeţii cu scop recreativ, navigaţie de 
agrement, tabere de pictură în aer liber, ture de 
safari fotografic, sporturi nautice, orientare 
turistică, etc.). Unele activităţi sportive necesită 
un minim de amenajări, iar altele, care există 
deja (iazurile piscicole din Andrid, Tiream, 
Tăşnad) necesită creşterea gradului de 
complexitate a amenajărilor în scop turistic.  

 
4.2 Turismul oenologic (viticol, uval)  

Constituie formă de agroturism care 
valorifică oportunitatea de a petrece un sejur în 
gospodăria unor podgoreni. Acest sejur oferă 
posibilitatea de participare activă la întregul 
”ritual” (pregatirea butoaielor, culesul 

strugurilor, zdrobitul, trasul manual la teasc, 
etc.) de obţinere a vinurilor în condiţii ecologice, 
de degustare a unor vinuri de casă şi a 
mâncărurilor cu specific tradiţional. Revitalizarea 
podgoriilor din zonele Tăşnad, Urziceni-Pişcolt 
şi Pir-Sălacea [Fig. 3] nu trebuie să se rezume 
numai la cultura în sine, ci şi la o formă aparte de 
desfăşurare a turismului practicat în astfel de 
zone populate de pivniţe vinicole rustice şi crame 

amenajate special pentru degustări şi petrecerea 
timpului liber. Ocupaţia se va asocia cu variate 
manifestări folclorice prilejuite de cultura viţei de 
vie, dar mai ales de culesul strugurilor şi 
producerea vinului, ce pot fi exploatate ca 
momente atractive de mare autenticitate. Astfel, 
în domeniul cultivării viţei de vie şi producţiei 
vinurilor de calitate, potenţialul imens existent 
(Piemontul Tăşnadului, Câmpia nisipoasă 
Voivozi – Urziceni şi Culoarul Ierului) stă, cu 
generozitate, la îndemâna investitorilor. Nu 
putem neglija nici perspectiva posibilităţilor de 
practicare aici, a turismului oenologic, ca turism 
de nişă, pe traseul străvechiului ”Drum al 

vinului” de pe Valea Ierului. ”Drumul vinului” 
începea la Oradea urcând, spre nord, la Valea lui 
Mihai (68 km), de acolo, prin Otomani, la 
Marghita (35 km) şi apoi, de-a lungul Barcăului, 
înapoi la Oradea (58 km). Atracţia circuitului 
poate fi multiplicată şi diversificată prin 
organizarea unor manifestări folclorice şi 
expoziţii de artă populară, urmate de degustarea 
produselor tradiţionale locale într-un cadru rustic. 
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Fig. 3. Potenţialul agroturistic viticol al 

microregiunii Tăşnad 
 

4.3 Turismul religios-ecumenic 
Turismul religios şi de pelerinaje, în 

general, constă în deplasarea persoanelor către 
lăcaşurile de cult sau în zonele specifice, cu 
prilejul diverselor sărbători creştine, a 
hramurilor bisericilor şi mânăstirilor etc. Cu 
ocazia acestor sărbători numărul turiştilor 
creşte, iar întrucât prăznuirea unei astfel de 
sărbători se întinde pe 2-3 zile, în aceste 
perioade se înregistrează o creştere a gradului de 
ocupare în unităţile de cazare.  

Existenţa unui patrimoniu cultural-religios 
însemnat [Fig. 4] în spaţiul analizat (17 biserici 
şi o mănăstire incluse în ”Lista monumentelor 
istorice”, categoria B), alături de numărul 
însemnat de lăcaşuri de cult, neclasate, creează 
condiţii optime pentru desfăşurarea unui turism 
religios diversificat ca importanţă arhitectural-
istorică şi fond etnic-confesional. Turistul care 
apreciază această formă se va direcţiona către 
acele areale în care există biserici recunoscute şi 
mănăstiri, unde îşi va găsi liniştea şi pacea 
sufleteacă. Această formă de turism se poate 
practica individual sau în grup, prin intermediul 
pelerinajelor, ocazionate de hramurile bisericeşti 
şi sărbătorile mari de peste an, fiind susţinută şi  

 
Fig. 4. Patrimoniul construit cu valoare culturală 

din microregiunea Tăşnad 
 
de predominarea mediului rural profund, unde 
espectanţele ritualurilor religioase reverberează 
spiritual cu divinitatea. 

Valenţele religioase existente permit 
valorificarea complexă a potenţialului turistic 
prin realizarea unor trasee şi circuite de vizitare 
şi pelerinaj a lăcaşurilor de cult, în funcţie de 
specificificul ritului religios: ”Circuitul 

bisericilor reformate” (Săcăşeni – Tăşnad – Pir 
– Pişcolt – Ciumeşti – Căpleni – Tiream – 
Santău – Tăşnad); ”Circuitul bisericilor/ 

mănăstirilor ortodoxe” (Tiream – Andrid – 
Pişcolt – Mănăstirea Scărişoara Nouă – Sanislău 
– Berveni – Carei – Tiream); ”Traseul 
bisericilor ortodoxe din zona Tăşnad” (Tăşnad 
– Săcăşeni – Cehal – Săuca – Santău –Căuaş); 
”Circuitul bisericilor romano-catolice” (Tăşnad 
– Sălacea – Andrid – Tiream – Căuaş – Tăşnad; 
Carei – Petreşti – Pişcolt – Sanislău – Foieni – 
Urziceni – Berveni – Cămin – Căpleni – Carei).       
 
4.4 Turismul cultural 

În ceea ce priveşte turismul cultural, acesta 
se remarcă printr-o serie de obiective, dar  se 
poate afirma că, datorită caracterului puternic 
ruralizant, cu numeroase sate care încă păstrează 
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vie tradiţia populară, spaţiul analizat, constituie  
el însuşi un ”muzeu al satului în aer liber”. 
Acestă formă de turism poate fi practicată de 
către diverse categorii socio-profesionale şi 
diferite grupe de vârstă, prin valorificarea 
întregului patrimoniu cultural-istoric [Fig. 5] şi 
etno-folcloric cu caracter original şi uneori cu 
valoare de unicat, existent în spaţiul analizat: 
situri arheologice, monumente istorice, case 

memoriale, muzee şi colecţii muzeale, obiceiuri, 

tradiţii, sărbători, festivaluri, etc.  
 

 
Fig. 5. Potenţialul turismului cultural al 

microregiunii Tăşnad 
 

Radiografierea teritoriului a evidenţiat o 
mare diversitate de obiective turistice cu valenţe 
culturale, unele aflate pe ”Lista monumentelor 
istorice”, altele în curs de clasare sau cu 
importanţă locală, care completează profilul 
agroturistic al regiunii: Muzeul orăşenesc 
Tăşnad/Castelul Cserey-Fischer, Muzeul 

şvăbesc (Petreşti), Muzeul etnografic al moţilor 
(Scărişoara Nouă), Muzeu-moară şi Casa 

şvăbească (Foieni), Casa servitor (Sălacea), 
Casa muzeu (Andrid), alături de casele 
memoriale (din Căuaş, Tiream, Săuca), Conacul 

Komaromi (Otomani) şi numeroasele sărbători 
şi obiceiuri cu specific local.  

4.5 Turismul curativ-balnear  
Aceasta este prima formă de turism 

practicată în regiunea studiată, ceea ce a 
contribuit la formarea unor amenajări turistice 
de profil, care se regăsesc în peisajul actual la 
nivelul staţiunii balneare Tăşnad şi într-o forma 
incipientă de dezvoltare în comuna Andrid 
(satul Dindeşti). Valoarea deosebită a 
potenţialului turistic curativ-balnear, conferit de 
proprietăţile terapeutice ale apelor termo-
minerale, pe de o parte, şi tendinţele manifestate 
pe piaţa turistică internaţională, ca urmare a 
dezvoltării „turismului de sănătate” pe de altă 
parte, oferă posibilitatea ca în condiţiile unei 
strategii adecvate, turismul balnear, alături de 
alte forme turismogene pretabile, să devină 
punctul forte, atât în perspectiva dezvoltării 
localităţii Tăşnad cât şi a diversificării ofertei 
turistice pentru localităţile care dispun de 
zăcăminte hidro-termo-minerale nevalorificate 
(Santău, Căpleni, Pişcolt, Petreşti, Ady Endre, 
Ghenci şi Foieni) [Fig. 6]. 

 

 
Fig. 6. Potenţialul turistic balnear al microregiunii 

Tăşnad 
 

Turismul curativ este strâns corelat, ca 
durată de practicare, de natura maladiei, 
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eficienţa tratamentului, posibilităţile materiale şi 
timpul liber al individului având, de regulă, 
durata sejurului mai lungă (peste 10 zile). 
Turistul apelează întreaga perioadă la apele 
termale (şi/sau alte proceduri de tratament), 
devenite principiu curativ şi mijloc de 
satisfacere a nevoii care l-a determinat să-şi 
formuleze o astfel de opţiune turistică. 
 
4.6 Turismul de agrement (hipic şi ciclo-
turistic) 

Elementele care exprimă potenţialul natural 
al teritoriului pot constitui factori determinanţi 
pentru dezvoltarea turismului de agrement în 
cadrul acestei regiuni, cu toate că nu deţin o 
pondere însemnată şi un grad de 
spectaculozitate ridicat. În cazul de faţă, fondul 
natural primeşte atribute turistice, ca rezultantă 
a condiţiilor de favorabilitate exprimate de: 
potenţialul diversificat de valorificare a 
resurselor locale, gradul ridicat de accesibilitate 
al obiectivelor turistice, pretabilitatea 
morfologică a teritoriului la amenajare şi 
exploatare turistică, existenţa unui peisaj 
geografic specific ariilor de contact de tip deal - 
câmpie, calitatea şi diversitatea resurselor 
agroturistice, calitatea factorilor de mediu, etc. 

Spaţiile periferice staţiunii turistice Tăşnad 
şi pesajul din jurul localităţilor, ascund trasee de 
drumeţie inedite şi de neuitat. Formele de 
petrecere a timpului liber se cer amplificate, iar 
şansa va fi transformată practic prin amenajările 
specifice care se impun -  circuite veloturistice 

şi trasee de echitaţie. ”Velocircuitul Tăşnad şi 

împrejurimi” (Tăşnad – Baja – Orbău – Chegea 
– Tăşnad) oferă posibilitatea parcurgerii unor 
trasee prin plimbări cu bicicleta în împrejurimile 
staţiunii Tăşnad, pe drumurile care străbat 
versanţii cu pante line, pădurile de foioase, 
poienile şi satele de tip răsfirat din Dealurile 
Viişoarei. În acest fel se valorifică atractivitatea 
cadrului natural prin cura în aer liber, 
cunoaşterea elementelor de floră şi faună locală, 
alături de valenţele estetico-turistice ale 
peisajului (fotografie, pictură în aer liber, picnic, 
etc.). Pentru transpunerea în practică este 
necesară amenajarea unor segmente de traseu 
cicloturistic, pentru intersectarea cu căile de 
acces existente (drumuri comunale, forestiere, 

agricole) neconectate sau nemodernizate încă. 
Velocircuitul prezentat poate fi preluat ca model 
şi pentru alte teritorii, prin adaptarea lui la 
specificitatea şi valenţele turistice locale (ex. 
”Velocircuitul iazurilor piscicole”: Andrid – 
Dindeşti – Tiream – Căuaş – Santău – Chereuşa 
– Andrid).  În aceeaşi manieră, pentru spaţiul 
analizat se pretează şi la amanajarea în scop 
turistic a unor trasee de echitaţie (în sectorul 
dealurilor piemontane: Săcăşeni – Cehal).     

 
4.7 Ecoturismul 

Turismul ecologic este susţinut de existenţa 
a 4 arii naturale protejate şi a siturilor Natura 

2000 (SCI, SPA) pe teritoriul analizat [Fig. 7]. 
Elementele de floră şi faună conservate în 
cadrul rezervaţiilor botanice, forestiere şi a 
zonelor umede caracteristice Văii Ierului, susţin 
orice iniţiativă locală de atragere a turiştilor, 
permiţând organizarea de drumeţii, excursii în 
natură şi practicarea unui turism axat pe 
conservarea genofondului, ecofondului şi a 
elementelor peisagistice rare sau unicat. Pentru 
o valorificare optimă a potenţialului biogeo-
grafic deţinut de acest teritoriu, este necesar să 
fie stabilite anumite circuite/trasee tematice (ex. 
 

 
Fig. 7. Potenţialul ecoturistic al microregiunii Tăşnad 
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”Traseul rezervaţiilor”: Rezervaţia botanic-

forestieră (38 ha) ”Pădurea de frasini” 

(Urziceni) – Rezervaţia botanică (10 ha) 
”Dunele de nisip” (Foieni) – Rezervaţia 

botanică (10 ha) ”Mlaştina de interdune 

Vermeş” (Sanislău). Atracţiile incluse în acest 
traseu sunt arii protejate de interes naţional, dar 
valorificarea lor turistică este foarte scăzută cu 
excepţia unor locaţii. Scopul traseului tematic 
este promovarea truismului ecologic. Atracţiile 
pot fi prezentante turiştilor, dar este nevoie de 
crearea imaginii, activităţi de marketing, 
realizarea de pliante şi ghiduri informative, 
alături de creşterea conştientizării protecţiei 
mediului şi a educaţiei ecologice. 

Alte trasee turistice tematice axate pe 
ecoturism pot fi realizate în lungul Culoarului 
Ierului  (”Traseul siturilor Natura 2000”) unde 
pot fi admirate sau analizate resturi ale unor 
întinse areale umede din această parte a ţării, 
care se caracterizează printr-o mare varietate a 
habitatelor seminaturale şi naturale: fâneţe, 
păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, 

păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee 

şi zone mlăştinoase.  
 

4.8 Agroturismul mixt 
Turiştii care practică acestă formă de 

turism provin în special din oraşele mari şi 
medii. Acestia doresc să “fugă” de aglomeraţie, 
de zgomot, de condiţiile agresiv-stresante, să 
iasă din cotidian etc. Posibilităţile de dezvoltare 
a acestui tip de turism sunt strâns legate şi de 
dezvoltarea şi modernizarea căilor de 
comunicaţie şi mijloacelor de transport spre şi în 
interiorul arealelor de destinaţie. Valenţele 
turistice ale regiunii, pretabile agroturismului de 
tip mixt sunt susţinute de păstrarea unui fond 
geocultural bogat în tradiţii, obiceiuri, 
meştesuguri şi sărbători specifice, ca rezultantă 
a convieţuirii îndelungate pe acelaşi teritoriu a 
unui grup uman compus din trei etnii (români, 
maghiari, şvabi), fiecare dintre ele, păstrându-şi 
încă vii elementele de apartenenţă teritorială la 

spaţiul mental cu care se identifică. 
Agroturismul mixt presupune ca turistul să 

asiste sau să se implice activ într-o serie de 
activităţi din gospodăriile rurale tradiţionale: 
culesul strugurilor şi merelor, cositul şi strânsul 

fânului, împletitul coşurilor din nuiele, 
prepararea mâncărurilor cu specific local, 
confecţionarea unor suveniruri, făcutul ţuicii, 
tescuitul strugurilor, ţesutul şi cusutul 
tradiţional, încondeierea ouălor, etc.  
 

5  Concluzii 
Pe baza investigaţiilor efectuate asupra 

microregiunii Tăşnad, din perspectiva evidenţierii 
potenţialului agroturistic de dezvoltare, cu scop 
concluziv, se constată următoarele: 
� însemnatul potenţial hidro-termo-mineral şi 

posibilităţile de dezvoltare a profilului 
agrozootehnic, constituie o serie de premise 
favorabile, generatoare de oportunităţi reale 
pentru dezvoltarea agroturistică funcţională 
a acestei spaţiu; 

� valenţele de dezvoltare ale microregiunii 
Tăşnad, pretabile agroturismului, sunt 
susţinute şi de păstrarea unui fond 
geocultural bogat în tradiţii, obiceiuri, 
meşteşuguri şi sărbători specifice, ca 
rezultantă a convieţuirii îndelungate pe 
acelaşi teritoriu a unui grup uman compus din 
trei etnii (români, maghiari, şvabi), fiecare 
dintre ele, păstrându-şi încă vii elementele de 
apartenenţă teritorială la spaţiul mental cu 
care se identifică; 

� datorită existenţei unei repartiţii dispropor-
ţionate sub aspect numeric, funcţional, 
calitativ şi tipologic a bazelor de cazare şi a 
structurilor turistice cu funcţie de alimentaţie, 
la nivelul întregului teritoriu, se recomandă 
extinderea infrastructurii agroturistice şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice pentru 
unităţile existente. 
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