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Zusammenfassung: Qualitative und quantitative Analyse des touristischen Verkehrs im Colibița im Zeitraum 
2015-2019. Die günstige natürliche Umgebung, hervorgehoben durch bestimmte Elemente wie das Klima montanen 
Schutzraumes, das Vorhandensein von Gewässern mit mineralischen, chlorododischen und thermomineralischen 
usw. Eigenschaften, neben solcher mit anthropogenen Eigenschaften (Colibița-Stausee), unterstützt von einer 
bestimmten touristischen Infrastruktur, standen an der Basis des Auftretens und der anschließenden Entwicklung 
des touristischen Verkehrsaufkommens im untersuchten Colibița-Gebiet.  Der erwähnte Entwicklungstrend zeigte 
Schwankungen (wiedergegebenen durch den Werten der Anreisen von Touristen und der Nächtigungen in den 
Wohnräumen), bedingt von diversen bestimmenden Faktoren, für die letzte Zeit mit der Aufrechterhaltung eines 
Aufwärtstrend gipfelnd, günstig für die sozioökonomische Entwicklung des Gebiets.

Schlüsselworte: Colibita, Vulkangebirgsrelief, Mineralwasser, touristischer Verkehr.

1. Introducere
Evoluția contemporană deosebită în sens 

economic, tehnologic și social la nivel mondial a 
servit drept cauză pentru amplificarea progresivă 
a fenomenului turistic și implicit pentru creșterea 
procentuală a ponderii sectorului economic 
terțiar (servicii), în ansamblul economiei. 

Turismul, fie că este recreativ, sportiv sau 
curativ, ca activitate umană, are drept element 
central componenta socială. „Omul devine astfel 
elementul motrice, realizând prin sine și pentru 
sine, întreaga suită de elemente componente ale 
fenomenului turistic” (Cocean et all, 2003 p. 13).

În acest sens, fenomenul turistic este 
potențat de factori cu trăsături variate, precum 
cei economici, legislativi, sociali etc. (diversele 
obiective turistice, baza de cazare și alimentație 
publică, infrastructura de transport, politica de 
marketing adoptată, tendințele în domeniu etc). 
Toate acestea contribuie în proporții și maniere 
diferite (în mod direct sau indirect) la cuantificarea 
fenomenului prin intermediul valorilor oferite de 
circulația turistică. Aceasta din urmă reprezintă 
„elementul sintetic care reflectă cel mai fidel 

modul și nivelul de valorificare al potențialului 
turistic” (Mara, 2014, p. 211). 

Efectul circulației turistice este complex, 
de la cel „social, contribuind la posibilitățile de 
organizare a timpului liber, la profilaxia unor 
afecțiuni, refacerea potențialului biologic sau 
ameliorarea stării de sănătate, lărgirea orizontului 
informațional; la cel de acumulare economică, 
mai ales pentru zonele receptoare de fluxuri 
turistice, care-și valorifică perpetuu sau sezonier 
oferta turistică primară, regenerabilă prin 
amenajare și adaptare” (Ciangă, 2006, p.176).

În general cercetarea valorilor circulației 
turistice pe un anumit areal și într-un interval 
de timp dat, poate pune în lumină anumite 
caracteristici cantitative și calitative turistice legate 
de dimensiunea, timpul și durata de manifestare a 
fenomenului. Se pot observa totodată fluctuațiile 
acestuia, apărute în strânsă corelație cu anumiți 
factori determinanți, facilitând astfel implementarea 
unor strategii adecvate de dezvoltare în domeniu.

Potrivit celor expuse mai sus, prin 
intermediul lucrării de față se dorește evidențierea 
cantitativă a circulației turistice si analiza acesteia 
în Colibița în intervalul 2015-2019.
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2. Colibița. Descriere fizico-geografică
Cercetarea în teren a arealului amintit relevă 

poziția teritorială aferentă Depresiunii Colibița, 
conturată de spațiile montane aparținătoare 
Munților Calimani și Bârgăului, aceasta 
incluzându-se, din punct de vedere administrativ, 
comunei Bistrița Bârgăului. „Morfologic 
și geologic depresiunea aparține sectorului 
sudic al munților Bârgău și numai prelungirile 
sudice aparțin părții nordice a Călimanilor, 
desfășurându-se de la marginea estică a Cheilor 
Bistriței ardelene (Cheile Bistricioarei) până 
la confluența pârâului Colbu cu pârâul Panu” 
(Chintăuan, 1998, p.134), prin dimensiunea 
cantitativă și calitativă a obiectivelor turistice 
în general și implicit prin valorile circulației 
turistice, localitatea se remarcă drept principalul 
areal turistic la nivel microregional.

Fig. 1. Colibița. Harta fizicogeografică

Teritorial, „limita sa nordică o formează 
marile intruziuni vulcanice Tomnatec sau Căsariu 
(1580 m), vf. Măgurii (1601 m), vf. Petricel 
(1128 m), Dealul Ariilor (1548 m) și Făgețelul 
Mare (1485 m), care apar ca masive muntoase 
ce domină depresiunea cu 500-800 m. Marginea 

estică este alcătuită din masivele intruzive D. 
Cornu (1504 m), Priporul Ursului și vârfurile 
înalte ale Călimanilor (Bistriciorul-1990 
m, Struniorul-1968 m, Străciorul-1967 m, 
Viișoara-1954 m, Dălbidan-1567 m, Buba-1562 
m). La sud, limita o formează masele eruptive ale 
Călimanilor: Piatra lui Orban (1464 m), Țiganca 
(1395 m), Cicera lui Pasăre (1252 m), alcătuite 
din aglomerate vulcanice și curgeri de lave 
andezitice. În vest, depresiunea este străjuită de 
aglomerate vulcanice și curgeri de lave andezitice 
ale masivelor Arșița Mare (1444 m), Piatra Mare 
(1038 m), Dealul lui Pușcă (1080 m) (Chintăuan, 
1998, p.134). În ansamblu arealul proiectează 
imaginea unui amfiteatru impunător dominat cu 
precădere de relieful vulcanic, modelat în timp.

Localizarea geografică latitudinală 
imprimă teritoriului, din punct de vedere 
climatic, caracteristici specifice climei temperat 
continentale de tranziție, manifestate de altfel 
pe întreg teritoriul românesc, nuanțată puternic 
datorită situării altitudinale în zona montană.  
Astfel „clima este montană, subalpină, cu o 
temperatură medie anuală de 6° C, masivele 
muntoase care înconjoară depresiunea, 
protejând-o de vânturile puternice” (Bîca și Șteff, 
2012, p. 399). În ceea ce priveșc precipitațiile 
atmosferice, potrivit acelorași autori acestea 
variază între 680-1200 mm și cad tot timpul 
anului, iar stratul de zăpadă se menține circa 5 
luni, ceea ce oferă condiții favorabile practicării 
sporturilor de iarnă;  în schimb climatul este în 
mare măsură nefavorabil cultivării plantelor. 

De asemenea, arealul studiat este înzestrat 
cu o rețea hidrografică relativ densă compusă 
din râuri scurte specific montane (Pârâul Colbu, 
valea Măgurii), colectate în principal de Râul 
Colibița, ce traversează un sector remarcabil de 
defileu și lacul de acumulare omonim, iar în mică 
măsură de Tăul Zânelor. Rețeaua este completată 
de elemente subterane cu deosebită însemnătate 
curativă precum „izvoarele cu apă clorosodică, 
izvoare minerale bicarbonatate, carbogazoase 
dar și hidrotermale” (Hulpe, 2012, p. 83).

Totodată, în cadrul natural se distinge în 
mod deosebit vegetația montană, care încadrează 
depresiunea, vizibilă fiind pădurea de amestec, 



Analiza cantitativă și calitativă a circulației turistice din Arealul Colibița în intervalul 2015-2019

25

ca spațiu intermediar între cele două etaje 
distincte, cel al foioaselor și cel al coniferelor, 
remarcându-se cu precădere fagul (Fagus 
sylvatica) și molidul (Picea abies), tufărișurile 
și plantele ierboase specifice, pe soluri brune 
acide de pădure și podzoluri. Asociațile vegetale 
descrise mai sus reprezintă în același timp un 
mediu de viață pentru o faună specifică compusă,  
potrivit  (Hulpe, 2012, p. 87), din mamifere 
precum jderul (Martes martes), vulpea (Canis 
vulpes), râsul (Lynx lynx), ursul (Ursus arctos), 
reptile, ca șarpele de casă (Natrix natrix), vipera 
(Vipera beirus), șopârla de câmp (Lacerta agilis), 
gușterul (Laceta viridis), iar dintre păsări acvila 
de stâncă (Aquila chrysaetos), cocoșul de munte 
(Tetrao urogallus), corbul (Corvus corax), râurile 
repezi fiind, în general, populate cu păstrăvi 
(Salmo trutto faria).

3. Scurt istoric
Acțiunea de culegere și analiză a datelor 

obținute din teren și din documente, după cum 
s-a menționat mai sus, pune în lumină existența 
unor elemente turistice semnificative, atât de 
factură naturală cât și create de om. Astfel, 
printre acestea se numără relieful montan, 
asociațiile vegetale specifice, climatul și apele 
minerale, dar și peisajul rural, care, în ansamblu, 
au stat la baza apariției și dezvoltării turismului 
în formă organizată, culminând prin dezvoltarea 
arealului ca stațiune. „De la sfârșitul secolului 
XIX, stațiunea climaterică a funcționat până în 
anul 1976, când odată cu începerea lucrărilor 
hidroenergetice, este dezactivată. În perioada 
următoare, mediul turistic al Colibiței a suferit 
prefaceri importante, marcate de strămutarea 
satului în bazinetul Mița, apariția carierei 
Pietriceaua care a furnizat anrocamentele 
andezitice pentru construirea barajului, defrișarea 
unor suprafețe de teren, edificarea barajului 
și apariția lacului de acumulare” (Bîca, 2009, 
pp. 271, 272). Ca urmare circulația turistică a 
înregistrat în tot acest interval fluctuații majore 
atât în ceea ce privește numărul de turiști cât și 
cu privire la tipurile de turism practicate, acestea 
diversificându-se cu timpul.

Fig. 2. Lacul de acumulare Colibița

Fig. 3. Case de vacanță

Chiar dacă inițial, construcția barajului 
pentru formarea lacului de acumulare Colibița a 
avut ca scop multiplu precum obținerea de energie 
electrică, regularizarea debitului prin captarea 
viiturilor și alimentarea cu apă a localităților 
apropiate și a determinat prefaceri semnificative 
în plan teritorial (strămutări, scoaterea din uz 
a unor suprafețe de teren etc.), după anul 1990 
acesta a devenit cel mai important factor de 
atracție turistică. 

Astfel, arealul a prins contur prin apariția 
treptată de noi unități de cazare și alimentație 
publică, potrivit evoluției cererii turistice, în 
general orientată spre formele specifice de sfârșit 
de săptămână, de asemenea pentru practicarea 
înotului sau a pescuitului etc. „Dacă vilele și 
cabanele amplasate în zonele mai înalte din 
apropierea Pripoarelor Căsarului, Pietriceaua, Sub 
Deal ocupă adesea poziții izolate, construcțiile 
situate în apropierea lacului se aglomerează între 
Dealul lui Pușcă și Izvorul Hânganilor, formând o 
adevărată așezare turistică” (Buta, 2017, p. 145).
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4. Principalii indicatori ai circulației 
turistice din Colibița

Evoluția numărului de turiști și în plus 
evoluția sosirii turiștilor [tabel 1, fig. 4] reprezintă 
principalii indicatori, care, pe paza numărului 
înnoptărilor în decursul unui an, pot descrie 
dimensiunea fluxului turistic la un moment dat 

și evoluția acestuia în perioada 2015-2019, cu 
deosebire pentru hoteluri și pensiuni agroturistice 
[tabel 2, fig. 5]. O analiză mai detaliată, 
actualizată la nivelul anului 2020, fiind regăsită în 
datele statistice oferite de Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri (date obținute de 
la Primăria comunei Bistrița Bârgăului) [tabel 3]. 

Tabel 1. Evoluția sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri în perioada 2015-2019

Tipuri de 
structuri de 
primire turistică

Județ Localități Ani
Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Număr 
persoane

Număr 
persoane

Număr 
persoane

Număr 
persoane

Număr persoane

Total Bistrița-
Năsăud

Total 75.991 89.040 109.676 114.195 114.929

Hoteluri 61.311 67.857 74.722 78.464 74.752
Hosteluri 169 105 156 : :
Vile turistice : : 1.087 343 518
Cabane turistice 2.693 1.815 3.101 1.765 2.608
Pensiuni turistice 8.544 10.637 14.154 12.572 13.827
Pensiuni 
agroturistice

3.274 8.626 16.456 21.051 23.224

Sursa: Tempo Online, baze de date statistice. 
Legendă: (”:” date lipsă; 9999,00 - îngroșat: date revizuite; - 9999,00 normal - date definitive); 

(date obținute de la Primăria comunei Bistrița Bârgăului)***
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Se observă tendința evolutivă oscilatorie 
a numărului sosirilor pe parcursul perioadei 
2015-2019, cu o valoarea minimă de 75.991, 
înregistrată în 2015, și două valori maxime în anul 

2019 cu 114.929 respectiv în 2018 cu 114.195. Se 
remarcă totodată tendința crescătoare a indicilor 
în perioada recentă, ceea ce dovedește revigorarea 
acestei ramuri economice în arealul precizat. 

Tabel 2. Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri în perioada 2015-2019

Tipuri de 
structuri 
de primire 
turistică

Județ Localități Ani

Anul
2015

Anul
 2016

Anul
2017

Anul
   2018  

Anul
    2019

Număr             Număr Număr Număr Număr

Total Bistrița-Năsăud Bistrița 
Bârgăului

671 6144 8313 11502 14954

Hoteluri Bistrița 
Bârgăului

: 4725 5334 3834 5401

Pensiuni 
agroturistice

Bistrița 
Bârgăului

671 1419 2979 7668 9553

Sursa: Tempo Online, baze de date statistice. 
Legendă: (”:” date lipsă; 9999,00 – îngroșat: date revizuite; – 9999,00 normal – date definitive); 

(date obținute de la Primăria comunei Bistrița Bârgăului)***
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Fig. 5. Innoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri

Accesarea de către turiști a diferitelor 
tipuri de structuri de primire turistică (hoteluri, 
hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni 
turistice și agroturistice, vezi tabel 3) reflectă 
în mod direct, dar nu total, tendința generală, 
numărul real incluzând și turiștii care nu apelează 
la cazare și care nu pot fi astfel cuantificați. 

În acest caz, deși datele statistice furnizate 
de Primăria Bistrița Bârgăului reflectă situația 
la nivelul întregii comune, într-o proporție 
covârșitoare pentru arealul studiat, tendința 
fluxului turistic este pusă în evidență de valorile 
descrise în tabelul 3 și figura 6, prezentate mai 
jos. 
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Tabel 3. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate ( – actualizare 17.07.2020)

Nr. 
crt.

Tip unitate Nume unitate Categorie Nr.
loc.

1. Pensiune agroturistică AQUALINA 3 Margarete 12
2. Pensiune turistică MONTANA RESORT&SPA 3 Margarete 16
3. Camere de închiriat ARNIȘ 2 Stele 21
4. Pensiune turistică CASA DANI 2 Flori 20
5. Pensiune turistică GIULIA 2 Flori 20
6. Pensiune turistică LUMINA LACULUI 2 Stele 21
7. Pensiune agroturistică BUJOR DE MUNTE 3 Flori 12
8. Camere de închiriat CASA CLASS 2 Stele 10
9. Camere de închiriat CASA EDY 3 Stele 10
10. Camere de închiriat CASA LIPAN 2 Stele 14
11. Camere de închiriat CASA MIORIȚA 3 Stele 14
12. Căsuțe tip camping COLIBIȚA 2 Stele 24
13. Pensiune agroturistică DAIANA 3 Flori 16
14. Pensiune agroturistică DIANA 3 Flori 10
15. Pensiune agroturistică ENCIAN 4 Flori 8
16. Hotel FISHERM AN,S RESORT 3 Stele 58
17. Bungalow-uri FISHERM AN,S VIP 3 Stele 8
18. Pensiune agroturistică ILY 3 Flori 10
19. Pensiune turistică LAC COLIBIȚA 3 Flori 22
20. Pensiune agroturistică LIA 3 Flori 10
21. Pensiune turistică MONTANA RESORT 3 Margarete 16
22. Pensiune agroturistică OGLINDA LACULUI 2 Flori 8
23. Pensiune agroturistică POARTA CĂLIMANILOR 3 Flori 10
24. Pensiune agroturistică RAVY 3 Flori 6
25. Hotel ROSER HOUSE 4 Stele 28
26. Camere de închiriat ROSER HOUSE 3 Stele 18
27. Pensiune agroturistică ROUA CĂLIMANILOR 3 Flori 12
28. Cabana turistică COLIBIȚA 2 Stele 16
29. Pensiune turistică IZVORUL ZÂNELOR 4 Margarete 30
30. Pensiune agroturistică ONY 3 Flori 12
31. Pensiune agroturistică RAREȘ 2 Flori 8

Sursa: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (date obținute de la Primăria comunei Bistrița Bârgăului)

Structura și ponderea bazelor de cazare 
este reprezentată în graficul 3. Se observă că 
ponderea decisivă revine pensiunilor turistice 
(30%) și pensiunilor agroturistice (28%), urmate 
de camerele de închiriat (20%) și de hoteluri 
(20%). Căsuțele tip camping (5%) și bungalow-
rile (1%) dețin un procent mic. Gradul de confort 
al bazelor variază între 2-4 flori, 3-4 margarete 
și 2-4 stele. Majoritatea bazelor sunt incluse în 
categoria 2-4 flori, 2-4 stele (vezi tabel 3).
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Concluzionând, se poate afirma că 
favorabilitatea oferită de elementele cadrului 
natural și cele legate de factorul antropic, analizată 
mai sus, a determinat apariția și dezvoltarea în timp 
a turismului în Colibița. Concomitent și, în strînsă 
interdependență, a evoluat și infrastructura turistică 
(unități de cazare și alimentație) care asigură 
buna desfășurare a actului turistic și favorizează 
intensificarea circulației turistice, direcție pusă 
în lumină de valorile recente ascendente ale 
indicatorilor prezentați și analizați în tabele.
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