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REVITALIZAREA REGIUNILOR DEFAVORIZATE PRIN 
REINVENTAREA POLILOR LOCALI 

(STUDIU DE CAZ – REGIUNEA CETATEA CICEU)

PAVEL ION HORAȚIU1, FONOGEA SILVIU2, BOȚAN CRISTIAN NICOLAE3, GLIGOR VIOREL4

Abstract: - Revitalizing disadvantaged regions by reinventing local poles (Case study: the Fortress of Ciceu 
Region). The Fortress of Ciceu, the core of an area which used to stretch over the territory of 63 villages 
during the Middle Ages, is currently in a very advanced state of degradation. The former domain of Ciceu, a 
possession in Ardeal of Moldavian princes Ştefan cel Mare, Petru Rareş or Alexandru Lăpuşneanu, includes 
today rural human communities in search of economic and cultural activities able to restore their importance 
from the 13th to 14th centuries. Therefore, having no industry and considering that a large part of the territory 
belongs to the disadvantaged agricultural areas, it has to fi nd new types of support, following the successful 
example of other areas in a similar position. Thus, by restoring the fortress and the surroundings (including 
the reconstruction of certain landmarks located on the site, landscaping arrangements to highlight the overall 
design and the introduction of animated routes – vantage point, demonstrative workshops, etc.), the national 
cultural heritage to which the fortress belongs as an A class historical monument will be properly highlighted, 
bringing important and direct benefi ts to the local communities. 
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1. Introduction

Ruinele Cetăţii Ciceului sunt situate 
pe teritoriul administrativ al comunei Ciceu 
Mihăieşti, sat Ciceu-Corabia, jud. BN, într-un 
punct strategic, pe o culme vulcanică dominând 
împrejurimile de la altitudinea de 683 m. De aici 
provine şi denumirea de Ciceu (din ungurescul 
csus=vârf (Rusu, 2006). Era formată din ziduri 
masive de piatra vulcanica, de înălţimi şi grosimi 
remarcabile. Importanţa deosebită a cetăţii pentru 
perioada medievală este demonstrată de întinderea 
domeniului (peste 60 de sate, comparativ - Cetatea 
de Baltă – 9 sate) şi de „pomenirea sa frecventă 
în documentele vremii până după mijlocul sec. 
al. XVI-lea” (Pascu, 1979). De asemenea, aici se 

ţineau târguri anuale la care participau locuitorii 
si negustori din toate regiunile locuite de români, 
inclusiv cele de la est si sud de Carpati. Cetatea 
şi domeniul său constituie o importanţă deosebită 
şi pentru continuitatea românilor din Transilvania, 
care formau majoritatea în acest teritoriu (13-15 
sate ungureşti şi 48-50 româneşti), adesea pomeniţi 
ca răzvrătiţi sau participanţi la acte de silnicie 
(Pascu, 1979),  în special prin înfi inţarea episcopiei 
ortodoxe a Vadului, afl ată pe domeniul cetăţii şi 
subordonată mitropoliţilor Moldovei, cu jurisdicţia 
asupra unei importante părţi a Transilvaniei 
nordice. Prin intermediul cetăţilor Ciceu şi Cetatea 
de Baltă, feude ale lui Ştefan cel Mare, moldovenii 
exercită o infl uenţă politică resimţită în viaţa 
societăţii transilvănene (Pascu, 1989).
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Sursele istorice afi rmă că principalul scop 
al edifi cării cetății a fost apărarea împotriva 
năvălirii tătarilor, la sfârșitul secolului al XIII-
lea, din ordinul regilor maghiari. În 1489, Matei 
Corvin daruieste cetatea lui Stefan cel Mare, 

iar dupa moartea acestuia trece în stapânirea lui 
Bogdan, Stefanita Voda, si în 1530 sub stapânirea 
lui Petru Rares. De referință în istoria cetății 
rămâne refugiul aici, din calea turcilor, al lui 
Petru Rares, în anul 1538, pentru o perioadă de 

Fig. 1. Domeniu Cetății Ciceu

Fig. 2. Obeliscul și turnul cetății
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Revitalizarea regiunilor defavorizate prin reinventarea polilor locali (Studiu de caz – Regiunea Cetatea Ciceu)

aproximativ 3 ani. După părăsirea cetății de către 
familia domnească, aceasta este demantelată 
în urma ordinului lui Gheorghe Martinuzii, 
gevrrnatorul Transilvaniei, în anul 1544, pentru 
a nu ajunge din nou în stăpânirea domnilor 
moldoveni (Pascu, 1979). 

 Astfel, benefi ciind de un sistem natural de 
apărare dictat de confi guratia topografi că a zonei, 
cetatea era o fortifi cație imposibil de cucerit, 
dar, este distrusă sistematic de către lucrători 
de la minele din zona Rodnei. Ca urmare, după 
ce a funcționat o perioadă de aproximativ trei 
veacuri, cetatea este redusă la un perete înalt 
încât să includă ferestrele, așa cum apare în schița 
menționată realizată în 1866. Ulterior, populația 
locală a utilizat piatra din zidul cetății aducând-o 
la confi gurația actuală: ramasitele unui turn, 
cateva fragmente de zid situat pe latura nord-
estica si un obelisc pe care este gravat bourul de 
pe stema Moldovei.

În jurul cetății, pot fi  observați bolovanii 
care făceau parte odinioară din zidul cetății,  
împrăștiați pe o rază de mai multe sute de metri, 
dar concentrați îndeosebi în partea sudică, 
acoperiți de mușchi și de vegetația pădurii. 

2. Fostul domeniu al cetății – zonă 
defavorizată

 În prezent, la 460 de ani de la dispariţia 
cetăţii, domeniul s-a fărâmiţat, localităţile fi ind 

distribuite pe teritoriul a 4 judeţe şi 25 de UAT-
uri. Nici la nivel mental, nu se mai poate discuta 
despre ideea unităţii între locuitorii acestui 
teritoriu.

 Din punct de vedere economic și social, 
localitățile din fostul domeniu al cetății se 
confruntă cu binecunoscutele probleme specifi ce 
spațiilor rurale de la noi, care merg de la exodul 
populației (în special în țările din vestul Europei) 
la infrastructura inadecvată, lipsa investițiilor și 
lipsa spiritului antreprenorial.

Deși vorbim despre o zonă preponderent 
rurală, agricultura, principala ocupație a 
locuitorilor, se confruntă și ea cu neajunsuri 
semnifi cative. Ca urmare, o bună parte din 
teritoriul analizat a fost declarată, în mod ofi cial, 
zonă defavorizată. Astfel, conform anexelor 
Planului Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, 11 din totalul de 27 de unități administrative 
pe teritoriul cărora se întinde fostul domeniu 
al cetății (41%) fac parte din lista zonelor 
defavorizate.

Conform PNDR au fost stabilite 3 tipuri 
de zone defavorizate la nivel național : Zona 
Montană Defavorizată (ZMD), Zona Semnifi cativ 
Defavorizată (ZSD) şi Zona Defavorizată 
de Condiţii Naturale Specifi ce (ZDS). Zonle 
defavorizate din teroriul fac parte dintre prima 
(9) și cea de-a treia categorie (2), cea de-a doua 
fi ind specifi că zonei Deltei Dunării. 

 

Fig. 3. Fotografi i aeriene ale cetății realizate cu drona
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Zona montană defavorizată (ZMD) 
corespunde teritoriilor situate la altitudini de 
peste 600 m sau celor situate la altitudini de 
400-600 m și care au o pantă de minim 15%. În 
această categorie se situează comunele Căianu 
Mic, Ciceu-Giurgești, Negrilești, Târlișua din 
județul Bistrița-Năsăud, comunele Coroieni, 
Cupșeni, Suciu de Sus și Vima Mică din județul 
Maramureș, comuna Zalna din județul Sălaj.

 Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale 
Specifi ce (ZDS) cuprind spații cu o productivitate 
redusă a terenurilor agricole (cauzată de calitatea 

solului, climat, relief și condiții de umiditate a 
solului), care induce note de bonitare reduse 
a acestora. Zonele Defavorizate de Condiţii 
Naturale Specifi ce sunt alcătuite din acele unităţi 
administrativ-teritoriale care formează suprafeţe 
continue compuse din cel puţin 3 UAT şi care 
în mod cumulativ şi ponderat cu suprafeţele 
deţinute de aceste UAT au o nota de bonitare a 
terenurilor agricole de până la valoarea de 28 
(80% din valoarea medie naţională). Din această 
categorie fac parte comunele Bobâlna și Vad din 
județul Cluj.

Fig. 4. Condiționările fi zice ale domeniului Cetății Ciceu
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Revitalizarea regiunilor defavorizate prin reinventarea polilor locali (Studiu de caz – Regiunea Cetatea Ciceu)

3. Reinventarea polului regional

Urmărind modul de dispunere a unităților 
administrative actuale pe teritoriul cărora se 
întinde fostul domeniu al cetății, observăm că 
ele constituie o regiune vermiculară tipică, la 
contactul a patru județe: Cluj, Sălaj, Maramureș 
și Bistrița-Năsăud. Instabilitatea specifi că acestor 
tipuri de entități, dictată de existența unor vectori 
opuși condiționărilor politico-administrative 
dictate de centri polarizatori județeni, face 
ca aceste regiuni să fi e considerate ca „stadii 

incipiente ale devenirii, evoluției regiunilor 
fi liforme sau compacte, decât entități de sine 
stătătoare” (Cocean, 2002).  Acest lucru este 
cu siguranță facilitat de apariția unui centru, 
recunoscut de întreg teritoriul, care să poată 
scoate teritoriul din această stare de permanentă 
căutare. Reconstruirea unor entități care au 
funcționat în trecutul istoric poate reprezenta o 
șansă pentru astfel de regiuni impinse în spații 
periferice de evoluția intereselor politico-
administrative. În cazul de față, restaurarea cetății 
Ciceului ar putea transforma fostul domeniu într-

Fig. 5. Zonele defavorizate din domeniul Cetății Ciceu
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un areal polarizat din punct de vedere turistic, 
promovat unitar în toate localitățile compunente. 
Realizarea unui ansamblu care, pe lângă 
reconstruirea cetății, să cuprindă și alte elemente 
tot mai căutate de turiști (ateliere demonstrative, 
case tematice, consolă belvedere), susținut de 
contribuția culturală și arheologică a localităților 
din fostul domeniu pot reprezenta soluția pentru 
o imperioasă metamorfozare a acestui spațiu. 
Astfel, s-ar realiza și o investiție în patrimoniul 
cultural, păstrarea sau reabilitarea elementelor 
acestuia contribuind la prezervarea identității 
locale dar, acolo unde avem de-a face cu valori 
de importanță inestimabilă, așa um este în cazul 
de față, putem vorbi despre contribuții chiar la 
conturarea și păstrarea identității naționale.  
 Ca argument în plus, putem menționa 
numeroasele situații asemenătoare existente 
la nivelul UE și chiar al României, în care 
reabilitarea unor obiective istorice, au avut un 
impact semnifi cativ asupra arealelor învecinate. 
Astfel, în regiunea Cathare din Franţa s-a 
oferit suport fi nanciar asociaţiei regionale de 
economie montană pentru restaurarea castelului 
Puivert (aici incluzând şi documentarea de 
arhivă, crearea de produse culturale şi a unei 
colecţii de instrumente muzicale medievale etc) 
acţiune în urma căreia a avut de caştigat întreaga 
regiune, iar în bazinul Rurh, mina Zollverein a 
fost dezafectată, restaurată şi amenajată ca un 
complex ce cuprinde un centru de afaceri, un 
teatru, un mic muzeu, galerie de arta şi o sala de 
conferinţe. Modele de reconstrucţie cu impact în 
dezvoltarea turistică a localităţilor se regăsesc 
şi la noi în ţară: Cetatea Alba Carolina, Cetatea 
Râşnov. 

4. Conclusion
 

În prima fază după realizarea restaurării, 
benefi cii vor fi  resimţite în localităţile apropiate 
din comunele Ciceu-Mihăieşti, Petru-Rareş, 

Uriu, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti. Ulterior, însă, 
prin asocierea şi celorlalte localităţi din fostul 
domeniu, care formează a veritabilă regiune în 
reţea vermiculară, afl ată la periferia judeţelor BN, 
MM, CJ şi SJ, se vor putea elimina neajunsurile 
specifi ce unor astfel de spaţii: gravitaţie aleatoare 
a vectorilor purtători de dezvoltare, standard 
economic şi social inferior arealelor învecinate, 
disfuncţii majore la nivelul infrastructurii tehnice 
a teritoriul (Cocean, 2002). Prin regăsirea unui 
centru polarizator intern, precum şi a pârghiilor 
potrivite (valorifi carea produselor tradiţionale, 
bine păstrate în areale cu o dezvoltare 
socio-economică precară) putem asista la 
metamorfozarea acestui areal dintr-o regiune în 
reţea vermiculară, afl ată într-o perpetuă căutare 
a echilibrului, într-una pe deplin funcţională. 
Primii paşi au fost deja realizaţi, prin asocierea 
UAT-urilor situate la limita judeţelor BN şi Cluj, 
sub forma de GAL capabil să acţioneze unitar în 
vederea rezolvării problemelor comune. 

References

[1] *** (2013),  Programul Național de Dezvolta-
re Rurală 2014-2020; 

[2] COCEAN, P., (2002),  Geografi e Regională, 
Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca;

[3] PASCU, Ș., (1979), Voievodatul Transilvaniei, 
vol.II, Editura Dacia, Cluj – Napoca;

[4] PASCU, Ș., (1989), Voievodatul Transilvaniei, 
vol.IV, Editura Dacia, Cluj – Napoca

[5] RUSU, A.A., (2006), Jocul cu nemele 
cetăților medievale, în volumul Castelarea 
carpatică. Fortifi cații și cetăți din Transilva-
nia și vecinătățile ei în sec. XIII-XIV, Editura 
Mega, Cluj-Napoca




