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Zusammenfassung: - Die Erhaltung der Kulturlandschaft in der Gemeinde Parva – ein wichtiger Beitrag 
für die Verewigung der kulturellen Identität. Die harmonische Verschmelzung der natürlichen und kulturellen 
Elemente in der Gemeinde Parva, umreißt eine unverwechselbare Kulturlandschaft. Die Intervention des an-
thropischen Faktors, immer stärker feststellbar in der letzten Zeit, beeinflusst jedoch die historische Natur der 
Landschaft durch Aufkommen der Gefahr auf Verlust der Elemente (Berufe und Handwerk, Tracht, Traditionen 
und Bräuche usw.), welche die Kulturlandschaft bilden. Ihre Erhaltung trägt zur Bewahrung der kulturellen 
Identität bei und spielt auch eine wichtige Rolle beim Fortschritt der Ansiedelung durch ihre touristische Nut-
zung.
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1. Introducere

Pornind de la premisa că evoluția presupune 
transformare, manifestată cu precădere la nivelul 
dezvoltării tuturor tehnicilor utilizate în activită-
țile practicate de om și a implementării stricte a 
unor reglementări legale (politici de amenajare a 
teritoriului), se poate desprinde ideea că această 
prefacere se răsfrânge implicit asupra peisajului 
cultural, imprimându-i un curs aparte. „Acesta 
este un proces care va schimba în cele din urmă, 
înfățișarea peisajelor până acestea vor deveni in-
terschimbabile (Catrin Schmidt și colaboratorii, 
2005, p. 322), urmând ca „pierderea graduală a 
substanței istorice să determine pierderea valo-
rilor emoționale, a obiectivelor și a valorilor ma-
teriale” (H. H. Meyer, Catrin Schmidt, 2009, p. 
322), iar în cele din urmă să cauzeze estomparea, 
până la dispariție, a specificului local.

Se consideră astfel necesară protecția pe-
isajului care „cuprinde acțiunile de menținere a 
aspectelor semnificative sau caracteristice ale 
unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimo-
nială derivată din configurația naturală și/sau de 

intervenția umană” (Convenția privind Peisajul, 
2000).

Având în vedere aceste afirmații ca argu-
mente privind reflectarea tot mai pregnantă a in-
tervenției omului în peisaj, prin lucrarea de față 
se încearcă evidențierea importanței prezervării 
elementelor care compun peisajul cultural din 
comuna Parva, în vederea perpetuării identității 
culturale locale.

2. Încadrare fizico-geografică 

Din punct de vedere administrativ comu-
na Parva aparține județului Bistrița-Năsăud și 
este formată dintr-un singur sat cu același nume 
(fig.1).

Este situată „la poalele Muntelui Bârla care 
se înalță până la 1628 m și face parte din masivul 
muntos al Rodnei” (M. Daroși, 2003, p. 9). 

2.1. Cadru natural. Caracteristici generale 
Relieful comunei Parva este relativ variat, 

asemeni faunei și florei caracteristice. Dealurile 
se desfășoară pe cea mai mare parte a teritoriu-
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lui, suprafețele abrupte fiind întrerupte de relieful 
luncilor extinse create deValea Rebrei. Aceasta 
din urmă se înfățișează teritorial ca o vale îngus-
tă, proprie în general cursurilor superioare ale 
râurilor, încadrată de aliniamente ale culmilor 
desprinse din creasta Munților Rodnei spre Valea 
Someșului Mare, pe o direcție nord-sud. 

„Culmea de pe partea stânga (estică) sepa-
ră bazinul hidrografic al Rebrei de bazinele hi-
drografice ale văilor Cormaia, Dan și Feldrisel. 
Analizând cartografic dispunerea teritorială a co-
munei se observă că aliniamentul acestei culmi 
este dat de următoarele vârfuri: Obârșia Rebrei 
(2050 m), Țapul (2003 m), Fata Netedei (1952 
m), Paltinul (1782 m), Detunata (1754 m), Cra-
ia (1660 m), Dusului (1536 m), Măgurii (1374 
m), Dealul Pietrișului (962 m), Dealul Paltinului 
(859 m), Dealul Crucii (837 m). În schimb, cul-
mea de pe partea dreapta (vestică) separă bazi-
nul hidrografic al Rebrei de bazinele hidrografice 

ale Sălăuței și Gersei, aliniamentul acestei culmi 
fiind constituit din următoarele vârfuri: Bucu-
iasa (1755 m), Stanigea (1699 m), Piciorul Ne-
gru (1370 m), Barlea (1337 m), Prislopul Rebrei 
(1177 m), Dealul Vinului (1027 m), Dealul Poie-
nii (762 m), Dealul Boțan (693 m)”*.

Clima județului se încadrează în limitele 
generale ale zonei temperat-continentale-mode-
rate, punându-se în evidență în mod particular 
în partea apuseană un climat de deal cu accente 
continentale mai evidente și un climat asemănă-
tor celui din Carpații Orientali, în partea opusă. 
Această zonare climatică se răsfrânge în mod di-
rect asupra Văii Rebrei și a comunei Parva, ca 
părți integrante ale județului. Potrivit statisticii, 
temperatura maximă în perioada de vară ajunge 
și chiar depășește uneori 30 °C grade, vânturile 
se manifestă neregulat și cu intensități diferite în 
timpul anului, fiind mai puternice în perioada de 
iarnă când nu au o direcție dominantă.

Fig.1. Comuna Parva, încadrare în teritoriu
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Componenta biopedogeografică, se remar-
că prin prezența „solurilor silvestre și a celor bru-
ne de pădure” (M. Daroși, 2003, p. 10), precum și 
a vegetației desfășurată teritorial în etaje succesi-
ve, culminând cu pajiștile alpine, compuse din ier-
buri, cu rol deosebit în favorizarea creșterii anima-
lelor, precum și a jneapănului, afinului, alături de 
alți arbuști pitici, în ariile cele mai înalte. Reținem 
prezența ursului carpatin, a cerbului, mistrețului, 
vulpii, râsului etc. în strânsă legătură cu cele două 
componente geografice prezentate anterior.

2.2. Elementele creatoare de identitate cultu-
rală ale comunei Parva
Elementele naturale specifice dominante 

ale comunei Parva, integrează concordant, sub 
aspect vizual, elemente culturale cu funcții va-
riate, completându-se armonios și diluându-se 
într-un întreg omogen. Acestea din urmă, men-
ținându-și în mare parte compoziția istorică, cre-
ează identitate (fig.2):

Toponimia. Prima atestare documentară a 
localității, datează de la 1717, pe vremea invaziei 
tătarilor (M. Daroși, 2003, p.14). 

Prezenta titulatură, în speță Parva -denumi-
re latină-, i-a fost conferită ca urmare a militari-
zării acestui ținut, eveniment care s-a arătat a fi 

inițiatorul unei serii îndelungate de transformări 
locale, desfășurate în cele mai diverse domenii. 

 Parva, ca de altfel majoritatea satelor ro-
mânești de pe întinsul țării, are câteva toponime 
din care derivă chiar numele localității. Vechea 
denumire a fost Lunca Vinului și provine din cele 
două substantive luncă și vin. Cel dintâi cores-
punde formei de relief pe care este așezată loca-
litatea, dar a doua este un apelativ care definește 
băutura atât de bine cunoscută în Parva cu numele 
de borcut. Pentru localnici este un adevărat vin, 
deși se știe că aici cultura viței de vie este impro-
prie zonei de munte. Foarte frecventă este denu-
mirea de vale. Ex. Valea Vinului, Valea Arșiței, 
Valea Caselor. Fiind o localitate înconjurată de 
dealuri și străbătută de văi pe care cresc diferite 
specii de arbori, localnicii le-au asociat denumiri 
corespunzătoare: Dealul Tisei, Valea Tisei, Valea 
Brădețului etc. (M. Daroși, 2003, pp. 158-159)

Satul, element distinct, a luat ființă prin 
așa numitul proces de roire, ca formă uzuală de 
formare a noilor așezări pe teritoriul românesc. 
Roirea, este evidentă teritorial prin amplasarea 
mai densă a gospodăriilor în formă răsfirată, în 
lungul văii, de unde s-a inițiat, și în formă risipi-
tă, pe terase și zonele abrupte, unde acest proces 
s-a încheiat. 

Fig.2. Elemente de peisaj cultural – Elemente creatoare de identitate culturală
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Vatra satului se remarcă printr-o zonă cen-
trală, multifuncțională, situată la intersectarea 
unor căi de acces cu cea care asigură pătrunderea 
spre biserică. Zona centrală dispune de clădiri cu 
funcții specifice: administrativă (primăria), co-
mercială (prăvălia, cârciuma), religioasă (casa 
parohială) etc., punându-le în evidență, prin am-
plasarea lor nodală, importanța deosebită.

În mod individual, gospodăriile se disting 
atât prin arhitectura proprie a caselor cât și prin 
specificul construcțiilor anexe, impus de evoluția 
ocupațiilor localnicilor. Curțile multifuncționale 
pun în evidență specificul agricol, în care compo-
nenta pastorală deține un rol dominant. 

Totodată, casele tradiționale și construcți-
ile anexe se înălțau din materiale locale, precum 
bârnele din lemn meșteșugit îmbinate și acoperi-
șuri înalte, compuse din „dranițe”, confecționate 
de săteni. Arhitectura casei tradiționale a păstrat 
continuitatea istorică de-a lungul timpului, casa 
cu tindă fiind tipul de construcție tradițional răs-
pândit în mediul local, încadrându-se în sens mai 
larg arhitecturii românești transilvănene. Astfel, 
casa, cu expoziție sudică (pentru a beneficia în 
mod practic de radiația solară) era însoțită de 
o curte cu suprafață redusă, accesul făcându-se 
printr-o portiță. Spațiul din spatele casei era ocu-
pat de construcțiile anexe, care reflectau întru to-
tul ocupațiile gospodarilor: ocolul vitelor, șura, 
grajdul și altele. Astăzi acestea au fost treptat în-
locuite de case cu aspect modern, unele cu două 
niveluri, precedentele păstrându-se în număr re-
strâns. 

Introducerea arhitecturii alohtone se dato-
rează legăturii prezente a localnicilor cu mediul 
extern, importul arhitecturii occidentale afectând 
specificul local.  

 Component cu deosebită însemnătate spi-
rituală, biserica din Parva se situează, după cu-
tumă, pe o colină, identificându-se ca element 
bifuncțional, de comunicare și de împlinire a 
ritualurilor spirituale. Vechimea acesteia (1840) 
stă la baza încadrării în categoria monumentelor 
istorice, fapt care îi asigură continuitatea și stabi-
litatea arhitecturală, prin reglementări legale.

Ocupații și meșteșuguri. Nevoile umane și 
resursele oferite de mediu au stat la baza practi-
cării diverselor activități „în urma prestării lor, 
rezultând tot atâtea tipuri de peisaje, fiecare cu 
specificul și funcțiile sale (P. Cocean, David Ni-
coleta, 2014, p. 42)”. În cazul de față „locuitorii 
sunt mândrii de originea lor, harnici și buni gos-
podari care știu să smulgă pământului tot ce are 
mai bun, fiind deopotrivă agricultori, crescători 
de animale și până mai ieri mineri și forestieri.” 
(M. Daroși, 2003, p. 66). Astfel, cercetând ocu-
paţiile tradiţionale practicate de populația locală 
se constată o specializare diversificată, rezultată 
din simbioza resurselor autohtone și a nevoilor 
sociale, după cum urmează: 

Agricultura. Relieful, solul și microclima-
tul local se înscriu ca principali factori în cerne-
rea în timp a practicilor agricole, în consecință, 
existența unor suprafețe reduse de teren arabil 
a determinat înființarea culturilor doar în lunca 
Rebrei și pe suprafețele deluroase adiacente, cu 
precădere plante adaptate climatului mai rece și 
umed precum cartoful, orzul și ovăzul, lucerna 
etc. dar și alte tipuri de cereale pe platourile din 
Dealul Vinului.

Prezența întinselor arii de pășune și fâneață 
induce totodată ideea că principala ocupație este 
totuși creșterea animalelor (bovine, cabaline, 
ovine etc.), acestea fiind utile atât în alimenta-
ția umană cât și diverse meșteșuguri (lână, pie-
le etc.), în muncile agricole sau ca animale de 
povară, pentru transportul bunurilor agricole cu 
ajutorul săniilor atât vara cât și iarna dinspre lo-
cuința temporară spre cea din vatra satului. Pro-
cedeul este util pentru că nici un alt mijloc de Fig.3. Casă tradițională
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transport nu poate fi folosit în contextul în care 
panta este extrem de abruptă. În prezent, pentru 
evitarea pendulării animalelor între vatra satului 
și câmp s-au construit adăposturi pentru acestea 
la locul de pășunat, înlesnindu-se astfel și munca 
gospodarilor. Revenirea în vatră a proprietarilor 
de animale se produce doar în scopul participării 
la slujbele religioase, la unele consfătuiri obștești 
sau pentru vânzarea produselor lactate obținute.

Păstoritul. Suprafețele extinse ocupate cu 
pășuni și fânețe au constituit premisa favorizan-
tă a practicării păstoritului, cu precădere a celui 
cu pendulare dublă, larg utilizat pe teritoriul ro-
mânesc și nu numai. Activitatea presupune un 
anumit mod de organizare, atât a turmei cât și a 
personalului implicat, cutume și tradiții perpetu-
ate din timpurile poposirii primilor oieri pe aces-
te tărâmuri, dar și elemente concrete utilizate în 
munca de zi cu zi precum uneltele și ustensilele, 
fiecare purtând denumiri specifice –„vârtejul pe 
care se pune căldarea pentru urdit, cușba pe care 
se pune ceaunul pentru mămăligă, gălețile pentru 
muls oile, budaca în care se măsoară și se stre-
coară laptele, jintălăul, cheagornița și căldarea 
etc.” (M. Daroși, 2003, p.72)

Pădurăritul. Analiza documentelor carto-
grafice aferente spațiului cercetat, dar și obser-
vațiile directe în teren pun în lumină existența în-
tinselor suprafețe de pădure, ca resursă exploata-
bilă. Trecutul se evidențiază prin practicarea pă-
durăritului în mod tradițional (tăiatul cu joagărul, 
cioplitul sau confecționarea dranițelor) pe când 
perioadei contemporane îi corespund exploatări-
le forestiere industriale, mecanizate. 

Mineritul, ca practică adiacentă celor pre-
zentate mai sus, a cunoscut de-a lungul istoriei 
comunității locale o evoluție sinusoidală. Până în 
preajma anului 1976 s-a practicat extracția caoli-
nului în mod rudimentar cu târnăcopul, transpor-
tul până la gura minei fiind asigurat de vagonetul 
tras de cai. După această dată practica a fost îm-
bunătățită în cadrul exploatării industriale, mar-
când revirimentul acesteia. Declinul absolut s-a 
înregistrat după anul 1989, când datorită lipsei 
de beneficiari s-a ajuns la închiderea minei. În 
prezent mai pot fi identificate teritorial doar ele-
mente specifice aflate într-o stare avansată de de-
gradare și care amintesc de practica mineritului.

Industria casnică textilă a însemnat, în tre-
cutul relativ apropiat, cu precădere practicarea 
torsului și a țesutului având la îndemână lâna ca 
materie primă. Cunoștințe despre aceste îndelet-
niciri au fost transmise până în prezent de obiec-
tele decorative, vestimentare sau de uz casnic 
păstrate cu mândrie de localnici.

Tradiții și obiceiuri. Tradițiile și obiceiu-
rile specifice poporului român însoțesc în mod 
ritualic cele mai importante momente din viața 
omului, dar și acțiunile comune, menite să scoa-
tă din banal timpul rămas neocupat cu muncile 
cotidiene. 

În cea din urmă categorie se încadrează în 
mod esențial șezătoarea. Această practică, larg 
răspândită aduce împreună variate categorii de 
persoane din cadrul sătenilor, cu dublu scop: 
de practicare a unor îndeletniciri și de integra-
re socială. Reprezintă totodată o manieră utilă 
de transmitere și înavuțire a bagajului folcloric 
local, alături de hora satului sau de sărbăroarea 
locală numită Terc, organizată anual la Căminul 
Cultural în noaptea de 25 decembrie a fiecărui an. 
De asemenea, Festivalul de colinde și practicarea 
colindatului an de an, favorizează perpetuarea re-
pertoriului specific, dar și a straielor tradiționale, 
purtate în ajunul Crăciunului, al Anului Nou și al 
Bobotezei. 

Tradițiile și obiceiurile sunt mult mai com-
plexe atunci când vorbim despre momentele cru-
ciale ale viețuirii oricărei persoane. În acest con-
text, nunta, ca ritual de marcare a momentului în-
temeierii unei familii, se bazează pe un complex 

Fig. 4. Sanie pentru transportul bunurilor agricole
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ceremonial, prin care este marcată abandonarea 
și adoptarea unui nou statut în cadrul comunității 
locale.  

Un element aparte prin care se distinge 
nunta din Parva este marcat de steagul, confec-
ționat de patru feciori în gospodăria mirelui, în 
seara care precedă nunta propriu-zisă. Acesta 
este purtat în fruntea alaiului de stegarii călăreți, 
care și-au împodobit cu migală caii cu țesături 
viu colorate. 

Portul popular. Elementele de port popu-
lar se caracterizează prin perpetuarea în linii mari 
a stilisticii străvechi, îmbunătățirile succesive ale 
croiului, modelelor cusute și a culorilor, neafec-
tând identitatea costumului tradițional din Parva. 
În schimb se remarcă unele diferențieri în func-
ție de circumstanțele în care se poartă acestea, 
în acest sens o dovadă concretă poate fi oferită 
de năframă (care se deosebește prin materialul 
și culoarea sa, ca indicii ale statutului social sau 
vârstei) sau pana de păun (adoptată din folclorul 
năsăudean).    

Bogăția elementelor spirituale și materia-
le analizate mai sus, ne determină să conchidem 
că peisajul cultural al comunei Parva, „dăinuie, 
existând elemente ... care pot fi puse în valoare 
mai cu seamă prin turism ...” (Flavia Stoica, W. 
Schreiber, 2008, p. 39), care conform Strategiei 
de dezvoltare a localității Parva 2008-2018 „se 
află în plină dezvoltare”.

3. Importanța protecției peisajului
cultural

Peisajul redă în mod sintetic elemente-
le identității locale, identificându-se în același 
timp cu aceasta. Peisajul cultural este -după cum 
afirmă Karolin Thieleking, 2006, p. 51- „peisa-
jul care creează identitate”. Dar, intervenția tot 
mai pregnantă a factorilor alohtoni în cadrul pe-
isajului cultural, determină în timp periclitarea 
elementelor care asigură identitatea culturală a 
acestuia.

Apare în acest sens, întrebarea firească: de 
ce este important să păstrăm peisajul cultural? 
Peisajul cultural, creează imaginea de ansamblu 
a evoluției societății de-a lungul timpului, prin 

maniera de folosire a resurselor naturale, mai 
concret prin modul de interacțiune cu mediul și, 
nu în ultimul rând, de înfrumusețare a vieții coti-
diene. Reprezintă în sine un element identitar și 
constituie în același timp o resursă pentru dez-
voltarea așezării.

De aceea „fiecare generație moștenitoare 
are datoria de a păstra respectiv de a continua 
într-o formă cât mai aproape de originalitate 
ceea ce a moștenit” (Dorina Onica, 2016, p. 
135), mai ales că „fiecare epocă și cultură își 
are propriul impact asupra peisajului” (Faegri, 
citat de M. Jones, 1991, p. 230), Este astfel, ne-
cesară asigurarea continuității prin urmarea li-
niei generale evolutive, perpetuată tocmai prin 
elementele de identitate moștenite, prin modul 
echilibrat de coabitare a omului cu natura. „Cul-
tura înseamnă a îngriji și a conserva, înseam-
nă a folosi și nu a exploata. Cultura înseamnă a 
transmite și a da mai departe, peisajul cultural 
fiind conectat întotdeauna cu tradiția” (H. Wöb-
se, 2006, p. 42). 

Problema protecției (conservării) peisaju-
lui cultural s-a pus odată cu aprofundarea anali-
zelor asupra structurii și „stării” acestuia. (P. Co-
cean, Nicoleta David, 2014, p. 193). Ea, poate fi 
în sine asigurată doar prin concertarea simultană 
a capabilităților organismelor legale și voluntare 
de intervenție în diverse domenii direct implicate 
sau conexe (economie, mediu, politică socială, 
administrație etc.). „Acest demers necesită însă 
măsuri concrete; dacă oamenii se simt legați de 
locul/regiunea lor, atunci înseamnă că sunt pre-
gătiți să participe la dezvoltarea proceselor regi-
onale și să se angajeze pentru peisajul cultural” 
(Karolin Thieleking, 2006, p. 51). Astfel, gradul 
de eficiență a intervențiilor de prezervare se mă-
soară în gradul de implicare legală sau voluntară 
precum și în capacitatea percepută de potențială 
susținere economică oferită de peisaj și implicit 
de specificul locului.

Dinamica inerentă a peisajului cultural 
luat în studiu, relevă modificările constante de 
ordin cantitativ și calitativ succedate de-a lun-
gul timpului, evaluate într-un ritm echilibrat. 
În schimb, perioada contemporană a dovedit 
intruziuni pregnante în evoluția acestuia, ceea 
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ce poate însemna deteriorarea sau chiar distru-
gerea unor elemente valoroase din punct de ve-
dere cultural. În acest sens, pentru menținerea 
nealterată a evoluției pozitive a peisajului cultu-
ral local, propunem măsuri punctuale practice și 
aplicabile precum:

•	integrarea arhitecturală a cadrului con-
struit, aceasta însemnând stabilirea unor regle-
mentări legale cu privire la stilul architectural 
local acceptat și a poziției construcției în cadrul 
vetrei;

•	valorificarea agriculturii ecologice și sus-
tenabile individual sau în asociații, alăturarea 
mai multor producători agricoli sporind rentabi-
litatea;

•	promovarea și susținerea tradițiilor sub 
forma sprijinirii printr-un cadru legal a activități-
lor culturale menite să faciliteze păstrarea tradiți-
ilor, obiceiurilor și folclorului local;

•	intensificarea implicării sociale a comu-
nității prin susținerea ONG-urilor locale sau prin 
patronarea unor evenimente socio-culturale și 
tradiționale care participă la implicarea colecti-
vității și la conservarea identității culturale;

•	protejarea resurselor naturale prezente, 
sub forma reducerii riscurilor datorate activități-
lor antropice (spre exemplu: alunecări de teren);

•	implementarea activităților turistice prin 
implicarea păstrării specificului local tradițional.

Trăsăturile comunei Parva derivă așadar 
din elemente de cultură și civilizație autohtonă, 
văzute ca produs al performanței evoluției isto-
rice, manifestate în prezent prin ocupații, port, 
obiceiuri locale excepționale, ceea ce crează 
identitate culturală. Aceasta, conferă prin urmare 
grupului social local unitate și coerență istorică 
sub forma legăturii fără sincope a trecutului cu 
prezentul, manifestată prin totalitatea elemente-
lor peisajului cultural trecut și prezent, apărute în 
mod firesc și clar integrate contextului general.

Toate elementele peisajului amintit, îl defi-
nesc drept rezultat al interacțiunii dinamice între 
mediul natural și componenta antropică autohto-
nă (la nivel social, economic, cultural etc.,) cu un 
potențial ușor de valorificat, adecvat protecției.

Bibliografie

[1]  COCEAN, P., DAVID, NICOLETA (2014), 
Peisaje culturale, Editura Risoprint, Cluj-Na-
poca.

[2]  DAROȘI, M. (2003), Parva un nume de le-
gendă, SC Editura George Coșbuc, Bistrița.

[3]  JONES, M. (1991), The elusive reality of 
landscape. Concepts and approaches in lands-
cape research, Norsk geogr. Tidsskr. Vol. 45, 
229-224. Oslo.

[4]  MEYER, H. H., SCHMIDT, CATRIN, 
GLINK, C., (2009), Catalogue and Regis-
ter of Cultural Landscape Elements, în Sixth 
meeting of the Workshops of the Council of 
Europe for the implementation of the Euro-
pean Landscape Convention, Sibiu, România 
20-21 sept. 2007. European spatial planning 
and landscape, no. 88 Council of Europe Pu-
blishing, 2009, Printed in Belgium.

[5]  ONICA, DORINA (2016), Peisajul cultural 
rural dintre Prut și Nistru (Sfârșitul secolului 
al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea), 
Teză de doctorat, Chișinău.

[6]  SCHUSTER, E. (2017), Conservarea și resta-
urarea peisajului cultural din Unterwald, din 
perspectivă geografică, Buletinul Bibliotecii 
Române din Freiburg, vol. IV (XXV), Editor 
Biblioteca Română din Freiburg i. Br.; Editura 
Magic Print, Onești.

[7]  STOICA, FLAVIA, SCHREIBER, W. (2008), 
Peisaje culturale istorice, Editura Argonaut, 
Cluj-Napoca.

[8]  THIELEKING, KAROLIN (2006), Erhal-
tung der Kulturlandschaft braucht regionale 
Identität – Aus der Praxis der Regionalen-
twicklung in Niedersachsen, în Erhaltung der 
Natur- und Kulturlandschaft und regionale 
Identität Dokumentation der Tagung vom 
23.–26.1.2006 auf der Insel Vilm, Putbus, 
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, 
BHU.

[9]  WÖBSE, H. (1994), Die Erhaltung historis-
cher Kulturlandschaften und ihrer Elemente, 
în Plädoyer für Umwelt und Kulturlandschaft, 
Herausgeber: Deutscher Heimatbund, Bonn.

[10] WÖBSE, H. (2006), Die sinnliche Erken-



40

Ileana-CrIstIna VasIlIță-CrăCIun

ntnis von Eigen-Art und Schönheit historis-
cher Kulturlandschaftselemente, în Erhaltung 
der Natur- und Kulturlandschaft und regiona-
le Identität, Dokumentation der Tagung vom 
23.–26.1.2006 auf der Insel Vilm, Putbus, 
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 
BHU, Bonn.

[11] ***Convenția Europeană privind Peisa-
jul (https://lege5.ro/Gratuit/gi2dgmjr/conven-
tia-europeana-a-peisajului-din-20102000).

[12] ***Strategia de dezvoltare a localității 
Parva 2008-2018 – Primăria Comunei Parva, 
Județul Bistrița Năsăud.

[13] *http://www.primariaparva.ro/. 


