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LOCUINȚE SECUNDARE ȘI CASE DE VACANȚĂ
ÎN MUNȚII APUSENI

Drăgan MagDalena1

Abstract: Secondary houses and holiday houses in the Apuseni Mountains. Over the past two decades, 
the number of unoccupied houses in the Apuseni Mountains (Romania) constantly increased. This trend has 
two opposing causes. The first one is the demographic decline, which determines the devitalization of many 
villages and a growing number of deserted houses. The second cause is the spreading of the holiday houses 
in areas seen as spectacular. Due to the different causes that generates them, the two phenomenons may 
sometimes spatially overlap, but often they have different spatial distribution, leading to the emergence of new 
disparities in the Apuseni Mountains region. 
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1. Introducere
Arealele montane din întreaga Europă au 

trecut în ultimul secol prin schimbări marcante 
din perspectiva utilizării teritoriului și a populării. 
După o creșterea demografică susținută care a 
generat și o utilizare agricolă intensă a spațiului 
montan, odată cu dezvoltarea industrială a orașelor 
extramontane o parte din populația munților 
părăsește aceste teritorii în căutare de surse de 
venit în regiunile mai joase. Astfel, se produce o 
“golire” a munților semnalată peste tot în Europa 
(Bätzing, 2002, ***, 2002, Surd ș.a., 2007). 
Economia postindustrială, creșterea interesului 
pentru natură și o creștere a nivelului de trai a dus 
la revenirea populației în anumite areale montane 
care se dezvoltă pe baza apariției fenomenului 
caselor de vacanță. Acest flux și reflux de populație 
se manifestă la nivelul peisajului montan prin 
prezența unor locuințe abandonate sau utilizate 
numai temporar de populația autohtonă sau de 
urmașii acesteia, sau prin apariția unor locuințe 
noi, deținute de persoane din afara comunităților 
montane și utilizate pentru petrecerea timpului 
liber într-un cadru natural considerat pitoresc, 
reconfortant, deosebit. Creșterea ponderii 
fondului locativ utilizat numai temporar prin cele 
două fenomene amintite anterior se remarcă și la 
nivelul Munților Apuseni.

2. Metodologie și date utilizate
În studiul de față cele două fenomene 

generatoare de fond locativ neocupat au fost 
surprinse și studiate la scara întregii regiuni 
prin analiza dinamicii și a distribuției teritoriale 
a numărului de locuințe cu utilizare sezonieră/
secundară care fac obiectul recensămintelor de 
populație și locuințe. La analiza acestor date s-a 
adăugat și observația în teren care a adus un plus 
de precizie în interpretarea datelor și identificarea 
arealelor cu case de vacanță. Pentru a surprinde 
evoluția demografică au fost analizate date INS 
pentru perioada 1992–2015.

Conform definițiilor utilizate la 
recensămintele populației și locuințelor din 
1992 și 2002, o locuință secundară reprezintă 
“a doua locuință, care este neocupată sau este 
ocupată temporar de către proprietar; este 
locuința destinată pentru utilizare sezonieră sau 
secundară, care la momentul recensământului 
este ocupată de persoane temporar prezente 
sau este neocupată și care aparține unei/unor 
persoane care dețin(e) o locuință permanentă, de 
regulă în altă localitate;  în categoria locuințelor 
secundare au fost cuprinse: casele de vacanță, 
a doua locuință care era neocupată sau ocupată 
temporar, precum și casele din vii, odăile etc. 
care corespundeau definiției date pentru locuință” 
(INS, 2002, p. 673). La recensământul din 
2011 din categoria locuințelor secundare a fost 
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desprinsă categoria caselor de vacanță care au 
fost recenzate separat. Definiția pentru locuințele 
secundare a rămas aceeași, excluzându-se numai 
casele de vacanță. Casa de vacanță a fost definită 
ca “locuința destinată odihnei și recreării care la 
momentul recensământului poate fi neocupată 
sau ocupată de persoane temporar prezente” 
(INS, 2011, pag. 34).

După cum se poate constata diferențele 
dintre cele două categorii nu sunt tranșante, 
din care cauză din confruntarea datelor cu 
situația din teren în anumite cazuri se observă o 
subînregistrare sau o supraînregistrare a caselor 
de vacanță. De exemplu, în comuna Ocoliș nu 
apare nicio casă de vacanță, deși o mare parte a 
locuințelor din satul Lunca Largă sunt folosite în 
acest scop (aici au fost înregistrate 27 locuințe 
secundare, reprezentând 41.5%  din total). Un alt 
exemplu de acest gen este reprezentat de comuna 
Rîmetea, care, deși cunoscută pentru numărul 
mare de case de vacanță, la recensământ este 
reprezentată numai de 11 astfel de unități de locuit 
și de 243 de locuințe secundare. Poate apărea și 
situația inversă, când în sate aproape părăsite să 
fie declarat un număr mare de case de vacanță. 
Este cazul localității Stăuini, comuna Balșa (jud. 
Hunedoara), cu 60 de case de vacanță recenzate, 
în realitate acestea fiind locuințe cvasiabandonate 
(comunicare orală Primăria Balșa).

Din datele de la recensământul din 2011 se 
constată că la nivel regional locuințele secundare 
împreună cu casele de vacanță reprezentau 27.2% 
din numărul total al locuințelor. Comparativ 
cu situația de la recensămintele anterioare se 
constată o creștere accelerată a ponderii acestor 
categorii, de la 6.3 % în 1992, la 17.3 % în 20022, 
până la valoarea actuală care depășește un sfert 
din totalul locuințelor recenzate.

Făcând abstracție de inadvertențele de 
recenzare, în cele ce urmează vor fi analizate 
cele două categorii de locuințe ca reprezentative 
pentru două procese distincte. Astfel, 
presupunem că, în general, locuințele secundare 
sunt expresia destructurării spațiului montan prin 
declin demografic și utilizare din ce în ce mai 
redusă a fondului locativ, iar casele de vacanță 
reprezintă expresia revalorizării spațiului rural 
prin valorificarea unor elemente atractive pentru 
populația urbană.

3. Declin demografic și locuințe secun-
dare în Munții Apuseni

Munții Apuseni se caracterizează prin 
persistența îndelungată a unei dinamici 
descendente a populației regiunii. Maximul 
demografic a fost înregistrat la recensământul 
din 1941 (Drăgan, 2010), de atunci scăderea 
fiind continuă. Declinul demografic a început 
prin migrația populației în vârstă de muncă 
spre exteriorul regiunii (mai ales în perioada 
comunistă), fenomen urmat de îmbătrânirea 
populației și scăderea demografică ca urmare a 
reducerii natalității. În ultimele decenii populația 
a cunoscut variații diferențiate, în anumite areale 
aceasta chiar crescând, pe măsură ce o parte dintre 
cei plecați în mediul urban reveneau spre zonele 
rurale și spre agricultura de subzistență ca urmare 
a dezindustrializării orașelor (Drăgan, 2010). 
La nivel regional, între 1992-2015 populația 
Munților Apuseni a scăzut în medie cu 17%. 
Cea mai mare scădere s-a înregistrat în zonele 
județene Alba și Hunedoara (-19%, respectiv 
-18%), afectând mai ales comunele cu teritoriul 
suprapus peste Muntele Găina (Bulzeștii de Sus 
(-51%), Blăjeni (-42%), Hălmăgel (-38%), Avram 
Iancu (-33%)) și Munții Trascău (Mogoș (-51%), 
Intregalde (-47%), Ponor (-48%), Rîmeț (-50%)), 
dar și comunele de la est de Brad (Buceș (-32%), 
Balșa (-50%)). Cu scăderi mari, dar nu la fel 
de accentuate se mai remarcă și câteva comune 
din județele Arad (Tăuț (-35%), Chișindia 
(-32%), Pleșcuța (-38%)), Cluj (Mărgău (-35%), 
Mănăstireni (-36%), Râșca (-37%), Beliș (-31%)) 
și doar izolat în județul Bihor (Șinteu (-32%) 
și Criștioru de Jos (-34%)). Au stagnat sau au 
avut creșteri reduse de populație câteva comune 
localizate în apropierea unor orașe cu evoluție 
economică ascendentă : Ighiu, Cricău, Vințu de 
Jos de lângă Alba Iulia, Gilău din apropiere de 
Cluj-Napoca, Conop și Târnova învecinându-
se cu Lipova și Pâncota, câteva comune din 
Depresiunea Beiușului și din apropiere de Aleșd.

Analizând ponderea locuințelor neocupate 
la nivel comunal se poate constata că cea mai 
mare parte a zonelor puternic afectate de declin 
demografic sunt caracterizate în prezent și de un 
procent crescut al locuințelor secundare. Practic, 
cele mai multe dintre locuințele secundare 
recenzate în aceste zone reprezintă case ale căror 
proprietari vârstnici locuiesc cel puțin o parte 2 Cu estimare pentru județul Arad
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din an cu copiii domiciliați  in alte localități sau 
case care sunt moștenite de urmași ai sătenilor 
și pe care aceștia le mai frecventează din când 
în când sau nu le mai utilizează deloc. O parte 
dintre acestea sunt în stare destul de avansată de 
degradare, după cum se poate constata la fața 
locului în numeroase sate montane.

În 2011 media locuințelor secundare la 
nivel regional a fost de 23.4% din numărul total al 
locuințelor, cu valori mai reduse în cazul zonelor 
județene Alba, Bihor și Cluj (respectiv 20.2%, 
19.2% și 20.9%) și mai mari în cazul zonelor 
județene Arad, Sălaj și Hunedoara (23.9%, 
25.6% și 32.4%). Studiind fenomenul la nivel 
comunal [Fig.1.] apar evidente unele areale unde 
predomină valori de peste 25% și chiar peste 
35% locuințe secundare din totalul locuințelor. 
Aici se încadează cea mai mare parte a zonei 

județene Hunedoara și Munții Metaliferi Nordici 
– Trascău Centrali – extremitatea sud-estică 
a Muntelui Mare (comunele Bucium, Mogoș 
(38%), Întregalde (36%), Ponor, Rîmeț, Livezile, 
Rîmetea (37%), Poșaga, Ocoliș (43%), Iara). Un 
alt areal compact este cel format din comunele 
Mărgău, Călățele și Mănăstireni cu teritoriul 
extins peste Munții Vlădeasa. În județul Arad 
pot fi remarcate câteva comune unde locuințele 
secundare au o pondere de peste 25%, izolat și 
de peste 40% (Tăuț – 43.3%, Șilindia – 42.9%), 
în special în zona montană și submontană a 
munților Zarand. Cazurile extreme, cu mai 
mult de jumătate dintre locuințe neocupate 
sunt reprezentate de câteva comune: Bulzeștii 
de Sus (60%), Balșa (61%), Burjuc (54%) jud. 
Hunedoara și Mărgău (53%), jud. Cluj.

Fig. 1. Distribuția spațială a locuințelor secundare și a caselor de vacanță în Munții Apuseni. Cu cifre sunt marcate 
următoarele comune: Poieni (1), Mărgău (2), Mănăstireni (3), Beliș (4), Gilău (5), Băișoara (6), Rîmetea (7), Rîmeț (8), 
Întregalde (9), Ighiu (10), Arieșeni (11), Pietroasa (12), Bulz (13), Moneasa (14), Tăuț (15), Bulzeștii de Sus (16), Băița 
(17), Balșa (18), Certeju de Sus (19), Șoimuș (20).
Sursa datelor: INS, Recensământul populației și a locuințelor din 2011; prelucrarea grafică: autorul.
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Cel mai bine din acest punct de vedere 
se plasează județul Bihor, fără a înregistra vreo 
comună cu procente de peste 35% locuințe 
secundare din numărul total al locuințelor și 
numai cu o bandă de comune suprapuse parțial 
peste Munții Vlădeasa-Pădurea Craiului în care 
ponderea acestora depășește 25%. De fapt, în 
această zonă județeană și declinul demografic a 
fost mai redus (-15% intre 1992-2015). 

Într-o situație mult mai bună se găsesc 
localitățile unde procentul de locuințe secundare 
este de sub 15%, cu o distribuție mai compactă 
în județul Bihor (comunele Budureasa, Pietroasa, 
Câmpani, Bunțești, Drăgănești). Această situație 
mai poate fi remarcată în extremitatea nord-
vestică a județului Cluj de-a lungul drumului 
național Cluj-Oradea (Huedin, Negreni și 
Ciucea). Un procent mai redus de locuințe 
secundare se constată și pe valea Arieșului, 
de-a lungul drumului național DN75, areal unde 
scăderea demografică recentă, deși importantă 
(Arieșeni, -20%, Albac,-20%, Gârda de Sus, 
-27%, Scărișoara, -32%), a fost însoțită și 
de dezvoltarea turismului, care contribuie la 
ocuparea fondul locativ al zonei. Tot cu procente 
mai mici de 15% se remarcă și comunele Meteș 
și Ighiu care se învecinează cu Alba Iulia.

4. Areale cu case de vacanță în Munții 
Apuseni

O analiză a caselor de vacanță recenzate în 
2011 arată că la nivel regional acestea reprezintă 
3.7% din numărul total al locuințelor (7466 
case de vacanță), cu valori mai reduse în zonele 
județene Alba, Bihor și Sălaj (sub 2%) și cu 
valori mai însemnate în cazul zonelor județene 
Cluj (9.4%) și Hunedoara (5.2%). Cele mai 
importante concentrări de case de vacanță din 
Munții Apuseni sunt analizate în cele ce urmează.

La Muntele Băișorii, localitate cu statut de 
stațiune pentru sporturi de iarnă din județul Cluj 
situată la cca 60 km de Cluj-Napoca, se găsește 
cea mai mare densitate de case de vacanță (575) 
din tot teritoriul montan analizat. Aceasta face 
parte din comuna Băișoara, unde se remarcă 
prezența caselor de vacanță în toate satele, cu un 

număr mai mare remarcându-se Frăsinet (104 
case de vacanță) și Muntele Bocului (69 case de 
vacanță).

Cel mai extins areal cu case de vacanță 
este reprezentat de zona lacurilor de acumulare 
de pe Someșul Mic și platourile montane 
învecinate. Aici au fost recenzate case de 
vacanță aproape în fiecare sat. Câteva aglomerări 
mai mari se remarcă în zona stațiunii Beliș-
Fântânele (caz în care o bună parte din teritoriu 
aparține administrativ comunei Rîșca – 84 case 
de vacanță în satul Rîșca), cât și de-a lungul 
țărmurilor lacului, cu case de vacanță amplasate 
în satele Beliș (214), Bălcești (62), Smida (33) 
din comuna Beliș. Densitate mare de case de 
vacanță se mai constată pe malul lacului Tarnița și 
pe versanții din apropiere aparținând comunelor 
Mărișel (145 de case de vacanță) și Râșca. Mai 
aproape de Cluj-Napoca se remarcă aglomerarea 
de pe malurile Lacurilor Gilău și Someșul Cald 
(cu 173 de case de vacanță la Someșul Cald și 153 
la Someșul Rece, comuna Gilău) și în comuna 
Măguri-Răcătău, satul Măguri-Răcătău (65 case 
de vacanță). 

Și apropierea lacurilor de acumulare situate 
în Munții Vlădeasa (Lacul Leșu de pe Valea 
Iadului și Lacul Drăgan de pe Valea Drăganului), 
a prezentat atractivitate pentru cei care și-au 
dorit o casă de vacanță la munte. Cea mai mare 
aglomerare de case de vacanță din acest areal 
este cea de la « Coada lacului Leșu » de pe 
valea Iadului, cu cele mai multe case de vacanță 
înregistrate în comuna Bulz, satul Remeți (69) și 
satul Cresuia (83), comuna Curățele, ambele din 
județul Bihor. O altă aglomerare se constată de-a 
lungul Văii Drăganului, în localitatea omonimă 
(50) și în Lunca Vișagului (70), sate aparținând 
comunei Poieni din județul Cluj, dar și în comuna 
Săcuieu, bază pentru accesul în Vlădeasa, cu cele 
mai multe case de vacanță înregistrate în satul 
omonim (62). 

În județul Hunedoara un areal extins cu 
case de vacanță este format din comunele din 
apropierea de Deva, în Munții Metaliferi și 
Zarand, cu peisaje variate și un fond construit 
excedentar ca urmare a declinului demografic 
accentuat. Multe case de vacanță se întâlnesc 
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în comuna Șoimuș (285 de case de vacanță, 
cu cel mai mare număr recenzate în satul cu 
același nume, 105 case de vacanță), situată la cca 
10 km de reședința de județ, pe celălalt mal al 
Mureșului. Cea mai mare densitate de case de 
vacanță se constată, însă, la Săcărâmb (180 case 
de vacanță), comuna Certeju de Sus (366 case de 
vacanță în total), veche localitate minieră situată 
la poalele Măgurilor Săcărâmbului, elemente 
geomorfologice care fac parte dintr-o rezervație 
geologică. Acesta se găsește la 30 km de Deva, pe 
drumul județean 761. Din același areal mai face 
parte și comuna Hărău (cu cele mai multe case 
de vacanță în localitatea Bârsău - 51) și comuna 
Băița (satul Băița, 69 de case de vacanță), pe 
drumul Deva-Brad. 

Pe lângă arealele extinse menționate mai 
pot fi identificate și unele mai restrânse spațial. 
Astfel, case de vacanță se mai găsesc fie în 
principalele stațiuni turistice ale regiunii, fie în 
apropiere de unele obiective turistice mai izolate. 
Se remarcă în primul rând arealul Vârtop, 
stațiune turistică de la granița dintre județele 
Bihor și Alba, la limita sudică a Parcului Natural 
Apuseni. Casele de vacanță sunt înregistrate 
administrativ la Băița-Plai (61), localitate 
aparținând orașului Nucet din județul Bihor și la 
Bubești, comuna Arieșeni (49), județul Alba. În 
apropiere, pe drumul județen DJ763 spre Padiș 
(cea mai cunoscută destinație turistică din Parcul 
Natural Apuseni) arealul Boga înregistrează 
peste 200 de case de vacanță și formează o 
așezare nouă în comuna Pietroasa, jud. Bihor.

Prezența apelor mezotermale și a 
amenajărilor turistice din stațiunile balneo-
climaterice Geoagiu-Băi și Moneasa au 
atras pe lângă dezvoltarea turistică a acestora 
și construcția a numeroase case de vacanță. 
La Geoagiu-Băi au fost recenzate 111 case de 
vacanță (la care pot  fi adăugate cele de la Băcâia, 
localitate aparținătoare orașului Geoagiu cu 21 
de case de vacanță) iar la Moneasa, jud. Arad, 
117 case de vacanță.

Prezența Mănăstirii Râmeț și a Cheilor 
Râmețului au atras numeroase case de vacanță 
în satul Valea Mănăstirii (127 case de vacanță) 
aflat pe drumul de acces spre cele două obiective 

(DJ750C dinspre Teiuș). Același model se 
remarcă și pe drumul DJ 106H spre Iezerul 
Ighiel, un lac carstic aflat în Munții Trascău 
aproape de satul Ighiel (59 case de vacanță), 
comuna Ighiu, județul Alba.

5. Diferențe spațiale în localizarea 
locuințelor secundare și a caselor de 
vacanță

Datorită mecanismelor diferite care stau la 
baza celor două fenomene analizate mai sus se 
constată că, de cele mai multe ori, spațial acestea 
nu se suprapun. Declinul demografic a fost 
mai accentuat în zone cu accesibilitate redusă, 
predominant agricole. Totodată, accesibilitatea 
reprezintă un aspect determinant pentru 
localizarea caselor de vacanță, de obicei acestea 
fiind amplasate de-a lungul sau în apropierea 
drumurilor, la distanță redusă de orașele mari care 
furnizează cea mai mare parte a proprietarilor de 
astfel de locuințe.

De asemenea, elementele teritoriului 
considerate atractive pentru agricultură sau turism 
sunt distribuite diferențiat, ceea ce determină 
iarăși o disociere a celor două fenomene. Din 
observațiile din teren se constată concentrarea 
caselor de vacanță în apropierea lacurilor, a 
râurilor, a unor obiective turistice, în areale 
cu peisaje culturale tradiționale și puncte de 
belvedere, în anumite zone cu potențial turistic 
consacrat (stațiuni turistice balneare sau pentru 
sporturi de iarnă). Din aceste considerente, adesea, 
se observă localizarea acestora în afara vetrei 
tradiționale a satelor. Ca urmare, dacă locuințele 
secundare ca expresie a declinului demografic pot 
fi întâlnite în toate localitățile spațiului analizat, 
casele de vacanță sunt distribuite mai diferențiat 
în teritoriu și nu reprezintă un fenomen obișnuit 
în toate comunele. 

Aceste diferențe sunt evidente atât la nivel 
regional (cu mai multe case de vacanță în județele 
Cluj și Hunedoara), cât și la nivel local. Astfel, 
pe lângă numeroase comune unde se constată 
doar prezența locuințelor secundare, ca fenomen 
de devitalizare demografică și peisagistică, 
acolo unde cele două fenomene (casele utilizate 
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temporar și casele de vacanță) coexistă, situația 
poate fi mult diferențiată local, cu sate puternic 
impregnate de case de vacanță, cu altele neatinse 
sau în declin accentuat din punct de vedere al 
ocupării fondului de locuințe. 

Fig.2. ilustrează împletirea celor două 
fenomene în cazul satelor componente ale 
comunei Beliș și numărul mare de case de vacanță, 
care împreună cu cele secundare depășesc în 

toate cazurile numărul locuințelor permanente. 
Un aspect interesant de semnalat este cazul 
satului Dealu Botii, care, deși așezat într-un 
cadru natural cu numeroase valențe atractive a 
fost până de curând foarte greu accesibil – nu se 
înregistrează deloc case de vacanță.

Există și situații când numai o mică parte 
din satele unei comune dețin și case de vacanță, 
celelalte fiind afectate de neocuparea sau 
abandonarea locuințelor localnicilor. Un exemplu 

Fig. 2. Raportul dintre locuințele permanente, locuințele secundare și casele de vacanță din satele comunei Beliș, jud. 
Cluj (sursa datelor: Recensământul Populației și a Locuințelor 2011, prelucrarea grafică: autorul)

Fig. 3. Raportul dintre locuințele permanente, locuințele secundare și casele de vacanță din satele comunei Bulzeștii de 
Sus, jud. Hunedoara (sursa datelor: Recensământul Populației și a Locuințelor 2011, prelucrarea grafică : autorul)
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Locuinţe secundare şi case de vacanţă în Munţii Apuseni

foarte sugestiv este comuna Râmeț – aici se 
constată prezența caselor de vacanță numai în 
satul Valea Mănăstirii – cel mai accesibil dintre 
toate satele comunei, și ponderea aproximativ 
egală în cazul celorlalte sate a locuințelor 
permanente și a celor secundare. Un alt exemplu, 
de data aceasta extrem, este comuna Bulzeștii de 
Sus din județul Hunedoara, la poalele Muntelui 
Găina, o comună foarte mică, cu acces dinspre 
Baia de Criș pe DJ 762, cu un număr mare 
(raportat la numărul total al locuințelor) de case 
de vacanță în satele de lângă drumul județean, 
dar și cu sate în care locuințele sezoniere sunt 
singurele existente [Fig.3.].

6. Concluzii
Creșterea puternică a ponderii locuințelor 

neocupate la nivelul Munților Apuseni reprezintă 
exprimarea statistică a unor fenomene cu totul 
deosebite ca factori declanșatori, distribuție 
teritorială și posibilă evoluție viitoare. Pe de o 
parte, concomitent cu declinul demografic se 
constată creșterea numărului de locuințe goale, 
care se degradează treptat. Rezultă spații rurale 
în degingoladă în cazul cărora teritoriul își pierde 
caracterul umanizat și peisajul cultural se șterge. 
Pe de altă parte, se constată apariția fenomenului 
caselor de vacanță odată cu atașarea unor noi 
valori spațiului rural, perceput ca spațiu ludic, de 
recreere și de refacere. Asistăm, astfel, la trecerea 
de la valoarea productivă la valoarea estetică a 
teritoriului.

Totodată se constată diferențe din punct 
de vedere al distribuției spațiale a celor două 
fenomene. Spre deosebire de apariția caselor 
neocupate ca urmare a declinului demografic 
cvasigeneralizat la nivelul regiunii Munților 
Apuseni, fenomen care, cu diverse intensități, 
este răspândit aproape uniform în spațiul 
studiat, celălalt proces, de creștere a numărului 

de locuințe secundare pe seama caselor de 
vacanță are o distribuție spațială mai neuniformă 
determinată de prezența unor aspecte și elemente 
ale teritoriului care prezintă atractivitate 
pentru proprietarii acestora. În ambele cazuri 
accesibilitatea (prin gradul mai mare sau mai mic 
în care este prezentă) este un factor determinant.
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