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CUVÂNT ÎNAINTE 

Primăvara anului 2017 a debutat cu organizarea practicii de specialitate a 
studenților Facultății de Geografie, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca, în Ținutul Ciceului și Țara Năsăudului, toamna anului curent aducând la 
lumina zilei rezultatele cercetării întreprinse de studenți, sub forma a 5 articole 
distincte.  

Aflată la cea de-a doua ediție, practica de specialitate în domeniul planificării 
și amenajării teritoriale însumează metodologii de lucru reprezentative și complexe, 
dar și validări în teren ale aspectelor analizate.   

Cele două areale alese ca zone de studiu, spații mentale geografice prin 
excelență, sunt definite de activități economice specifice mediului rural, însă în 
marea lor parte acestea îndeplinesc doar un rol subzistențial pentru comunitățile 
locale implicate, fiind departe de a fi valorificate la potențialul lor real. Provocările 
alese pentru arealele alese s-au calat pe încurajarea unor activități turistice prin 
crearea unor trasee turistice tematice (Drumul pietrei de moară, Pe urmele lui Liviu 
Rebreanu) dar și pe revigorarea unor activități tradiționale precum pomicultura, 
voștinăritul sau confecționarea unor piese de costum popular. Abilitățile și 
competențele dobândite de studenți în timpul practicii de specialitate s-au suprapus, 
într-un mod fericit, iscusinței și creativității acestora, materialele rezultate fiind, 
dincolo de un exercițiu de imaginație, proiecții spațiale ale unor realități teritoriale. 

Urmând tiparul specific unor lucrări de planificare și amenajare teritorială, 
cele cinci proiecte 
elaborate au beneficiat 
de concursul direct al 
unor reprezentanți ai 
comunităților rurale 
implicate, prezentul 
volum putând fi 
reperat și ca un util 
instrument de lucru 
pentru materializarea 
unor proiecte. 

Coordonatorii 
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REZUMAT   Scopul principal al acestui studiu a constat în conturarea unui traseu 
turistic asociat exploatării și valorificării pietrei de moară. Pe baza identificării zonei 
de exploatare a rocilor utilizate pentru obţinerea pietrei de moară şi a fostelor 
instalații hidraulice tradiționale din varii surse cartografice, dar şi a aplicării unor 
interviuri semi-structurate pentru identificarea pietrei de moară ca un posibil reper 
identitar, s-a încercat validarea acelor elemente ce pot deveni parte constituentă a 
unui brand turistic, cel al pietrei de moară. Din punct de vedere metodologic, 
cercetarea s-a bazat primordial pe o reconstituire istorică a peisajului mulinologic 
existent în Ținutul Ciceului și Țara Năsăudului, dar și pe aplicarea unei anchete 
sociologice, fiind vizați atât localnicii din așezările arealului analizat, cât şi 
proprietarii de mori, meşterii şi autorităţile locale. Rezultatele studiului au scos în 
evidență, încă, prezența unor elemente mulinologice care pot susține ideea unui 
traseu turistic tematic, căruia i-au fost asociate recomandări de îmbunătățire a 
infrastructurii turistice sau modalități de promovare turistică a traseului propus.  

Cuvinte cheie: Ţinutul Ciceului, Ţara Năsăudului, instalații hidraulice, peisaj 
mulinologic, traseu turistic 

INTRODUCERE 

Justificarea temei 
Ţinutul Ciceului şi Ţara Năsăudului, altădată două areale în care 

patrimoniul preindustrial, al instalațiilor hidraulice tradiționale, era bine reprezentat 
pe văile integrate acestora, astăzi, din păcate, sunt două microregiuni cu un potențial 
turistic prea puțin valorificat economic. Odinioară, cu precădere spre sfârșitul Evului 
Mediu, instalațiile hidraulice, mori, pive sau vâltori, erau prinse în economia locală, 
având și un puternic rol socializator, cu o polarizare ce depășea cu mult granițele 
invizibile ale teritoriilor analizate, generând o specializare a unor meșteri care 
prelucrau piatra de moară sau o valorificau în cadrul unor instalații tradiționale 
acționate prin forța apei. 

Odată cu apariția morilor pe curent și a tehnologizării produselor de 
panificație, s-a ajuns ca, în prezent, numărul efectiv al acestor instalații hidraulice să 
se împuțineze, până la dispariția lor completă din peisaj. 

Dacă pentru țările europene vestice astfel de instalații țărănești extrem de 
eficiente și cu un rezultat calitativ net superior fac parte integrantă din patrimoniul 
industrial, conștientizat ca atare și valorificat ca o alternativă turistică în multe din 
statele europene (Anglia, Franţa, Belgia, Olanda etc.) (https://www.home 
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away.co.uk), la nivel național există puține exemple de bună practică și de încurajare 
a continuității unor obiective hidraulice, cele mai des întâlnite fiind orientate spre 
recunoașterea lor ca monumente sau ansambluri istorice, un prim pas de altfel într-
o eventuală valorificare turistică ulterioară a lor. 

Urmând drumul pietrei de moară din Ţinutul Ciceului, de-a lungul 
Someşului Mare, până pe Valea Ţibleşului în Ţara Năsăului, există posibilitatea 
creării unui itinerar turistic bazat pe „povestea” pietrei, din locul în care ea prinde 
contur până în locul în care apa şi piatra au lucrat împreună, secole la rând. Un astfel 
de itinerar turistic, bazat pe elementele păstrate încă în peisaj şi în memoria 
comunităţii poate aduce unicitate şi valoare economică adăugată arealului analizat. 

Obiective 
Principalul obiectiv al proiectului a constat în realizarea unui itinerar turistic 

tematic care să se axeze pe valorificarea pietrei de moară. Alte obiective specifice 
urmărite au fost: 

 reconstituirea spațio-temporala a peisajului mulinologic;
 analiza reperelor mulinologice existente;
 analiza ofertei turistice din arealul analizat.

Instalațiile hidraulice tradiționale și patrimoniul cultural preindustrial
În contextul Directivei cadru a Uniunii Europene privind Apa, promulgată

în 2000, Forumul Patrimoniului European Legal, prin membrii acestuia (Olanda, 
Germania, Danemarca, Marea Britanie, Belgia, Franța, Estonia, Suedia), au tras un 
semnal de alarmă asupra pericolului în care se regăsesc morile, fiind necesară 
identificarea unui cadru legal prin care peisajul mulinologic să fie revitalizat în locul 
retehnologizării automate a instalațiilor hidraulice existente. 

În scop turistic, amintim cele 17 mori construite în Imperiul Austro-Ungar 
din zona lacurilor Pliva din Bosnia Herțegovina, morile de vânt olandeze din 
Kinderdijk, Schiedam, Zaanse Schans, morile cehe transformate în monumente 
istorice din Boemia sau cele franceze din regiunea Dordogne. Și lista poate continua 
cu alte mori din spațiul mondial.  

India este un alt stat unde energia produsă de apă a fost valorificată în 
economia locală, existând în trecut aproximativ 200.000 mori, în statele himalayene. 
În 2003, o cercetare în districtul Chamoli a evidențiat încă prezența a 2.160 locații cu 
instalații hidraulice, din care 1.150 încă funcționale. Prin intermediul Asociației 
mulinologice Chamoli se încurajează obținerea unor surse de finanțare pentru 
proiecte ce militează pentru restaurarea morilor (Chamoli Watermill Association). 
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Figura 1. Morile din zona lacurilor Pliva, Bosnia Herțegovina 
Sursa: http://mapio.net/pic/p-3148496/ 

Ba mai mult, unele dintre mori au fost transformate în spații de cazare, 
precum Arielli (Italia), La Petite Pierre (Franța), Medebach (Germania), O Pindo 
(Spania)  (https://www.homeaway.co.uk/info/holiday-ideas/inspiration-themes/ 
inspiration-unusual-properties/watermill-holidays). 

În România, patrimoniul industrial nu este articulat, în majoritatea cazurilor 
nefiind receptat ca valoare turistică de către factorii de decizie, proprietari sau 
comunităţile locale. Instalaţiile hidraulice ţărăneşti (mori, vâltori, pive, darace, 
uleiniţe, teascuri, horincii, şteampuri, gatere şi batoze acţionate de apă), parte a 
patrimoniului preindustrial, împânzeau satele româneşti în secolele XVIII-XIX, dar 
o dată cu apariţia noilor tehnologii, acestea au început să dispară treptat. Este şi
situaţia întâlnită în multe localităţi din Ţara Năsăudului, unde o serie de condiţii
oferite de cadrul natural precum succesiunea de pâraie mici şi repezi, colectate de
Someşul Mare de pe versanţii sudici ai Munţilor Ţibleş şi ai Munţilor Rodnei,
calitatea bună a apei, la care se adaugă prezenţa în vecinătate, în Ţinutul Ciceului, a
rocilor vulcanice în Culmea Ciceului (Măgura, Ciceul Spânzului, Culmea Pietrei),
intens utilizate ca materiale de construcţii, dar mai ales pentru prelucrarea pietrei de
moară, au dus atât la apariţia unui număr ridicat de astfel de instalaţii, cât şi la
dezvoltarea unei complementarităţi economice între cele două regiuni.

Cea mai mare extensiune a instalațiilor hidraulice caracterizează secolele 
XVIII-XIX, ulterior o serie de factori condiționează continuitatea acestora, respectiv
colectivizarea, apariția morilor pe curent, neaplicarea unui cadru legislativ în cazul
măsurilor de protecție acordate monumentelor istorice, toți acești factori
determinând, rând pe rând, dispariția unor elemente tradiționale specifice mediului
rural și înlocuirea lor cu elemente de factură modernă. În Banat și Oltenia au fost
specifice ca repartizare spațială morile cu roată verticală (Wollmann V., 2013), în
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vreme ce în Transilvania majoritatea instalațiilor hidraulice au fost amplasate în 
zonele mai înalte (Banatul montan, Țara Hațegului). Pentru spațiul urban, mai ales 
în cazul morilor mecanizate, dispariția morilor a fost cauzată și de lipsa revendicării 
lor în contextul existenței unei legislații de retrocedare a imobilelor începând cu anul 
2000 (Wollmann V., 2013). 

În prezent, pe teritoriul României sunt incluse în Lista Monumentelor 
Istorice (2015) 103 mori, predominant răspândite în spațiul rural, a căror apariție a 
fost condiționată de tipul de activități agricole desfășurate. Majoritatea acestora sunt 
acționate de forța hidraulică a apei, dar există și instalații tradiționale acționate de 
vânt sau prin intermediul motoarelor. De departe, cea mai mare concentrare de 
mori, cărora le sunt asociate vâltori, și mai rar pive și dârste, este specifică văilor din 
județul Caraș-Severin, unde comunitatea locală a valorificat la maxim forța apei prin 
crearea unor ansambluri mulinologice cu 6-10 mori și care deserveau colectivitatea 
locală. 

Figura 2. Moară din localitatea Târlișua (BN), în stare de degradare; instalații hidraulice în 
comuna Râu de Mori (HD), lăsate în paragină (de la stânga la dreapta) 

Foto: Gheorghe Hognogi 

În realitate, numărul acestora este unul mult mai mare decât cel ce 
beneficiază de un statut de protecție, pentru multe dintre instalațiile tradiționale 
hidraulice proprietarii considerând anevoioasă depunerea unei documentații pentru 
obținerea validării ca monument istoric. Pe de o parte, este o certitudine faptul că 
numărul instalaţiilor rămase este foarte mic faţă de ceea ce a fost în trecut, iar marea 
majoritate dintre ele se află într-o stare avansată de degradare.  

Pe de altă parte, din punct de vedere al consumatorului de produse turistice, 
turiştii străini sunt cei cu adevărat receptivi la forme de valorificare turistică 
alternativă, precum patrimoniul industrial, neexistând o astfel de deschidere în 
rândul locuitorilor de naționalitate română. 
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Cel mai cunoscut exemplu de valorificare turistică a morilor este dat de 
restaurarea şi conservarea complexului cu instalaţii hidraulice preindustriale 
,,Eftimie Murgu”, demers posibil prin intermediul Muzeului Civilizaţiei Populare 
Tradiţionale ,,Astra” din Sibiu, ansamblu înscris în patrimoniul UNESCO. 

Însă, astfel de exemple nu sunt singulare. Menționăm, printre cele mai 
reprezentative identificate de noi, următoarele: 

 Moara Veche din Hosman (SB), funcţională încă din anul 1932, a aparținut
unui morar român, fiind acționată printr-un motor alimentat cu benzină,
ulterior trecerii în neființă a acestuia întrerupându-se și activitatea morii. Cu
sprijinul MET, a fost achiziționată Moara Veche, în 2004, în jurul acesteia
fiind creat un centru educativ ce include moară, brutărie și fierărie și
încurajează conservarea patrimoniului cultural al Văii Hârtibaciului. Tot în
jurul morii s-a dezvoltat și Târgul Meșteșugăresc Moara Veche, gestionat de
Asociația Hosman Durabil (Brădățan T., Pencea Roxana, 2015).

 Moara lui Mecleș din Săcel (MM), funcțională, căruia îi este asociată o
vâltoare și o mașină de prelucrat lâna (darac). Aceste instalații hidraulice
sunt puse în funcțiune atât pentru producerea făinii, respectiv spălarea unor
produse textile sau scărmănarea lânii, cât și în scop turistic, promovarea
turistică fiind realizată integral de proprietarii acestora.

 Complexul de instalații tradiționale de prelucrare a lânii „La Vâltori” din
Lisa (BV) datează din 1850 și s-a transmis din generație în generație, având
o dublă funcționalitate: economică și turistică. Include mai multe vâltori,
solicitate mai ales în perioada estivală de către clienți din Brașov și Sibiu, un
mic muzeu unde sunt prezentate etapele de prelucrare a lânii și un magazin
de comercializare a unor produse finite.
Ba mai mult, în cadrul  arealului analizat, a fost propus, prin intermediul

accesării unor finanțări POR 2016-2020 și din surse proprii, amenajarea văii 
Someșului Mare între Valea Mare și Lelești, tronsonul Nord-Vest (Piatra-Lelești), 
respectiv valorizarea în scop turistic a componentei hidrice prin identificarea 
amplasamentelor pretabile pentru amenajarea unor centre expoziționale dotate cu 
instalații hidraulice tradiționale (vâltoare, moară de apă, piuă, topitorie, presă de 
ulei) în scopul conservării instalațiilor și meșteșugurilor tradiționale. 

Contextul teritorial 
Arealul analizat este circumscris celor două microregiuni, Ținutul Ciceului 

și Țara Năsăudului, două teritorii situate predominant în județul Bistrița-Năsăud, 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Alegerea Ținutului Ciceului se justifică prin 
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arealul localității Ciceu-Corabia, principala locație de concentrare a rocilor vulcanice 
utilizate pentru confecționarea pietrei de moară, în vreme ce Valea Țibleșului a fost 
reprezentativă pentru spațiul năsăudean datorită concentrării ridicate a instalațiilor 
hidraulice. De altfel, toate văile din bazinul hidrografic al Someșului Mare (Valea 
Mare, Valea Ilișua, Valea Țibleșului), datorită debitului de apă constant pe care îl 
aveau, au fost valorificate prin instalații hidraulice preindustriale. 

Totodată, cele două studii de caz se suprapun peste două teritorii de tip GAL, 
GAL Ținutul Haiducilor și GAL Țara Năsăudului, forme administrative prin care 
pot fi accesate mult mai ușor anumite linii de finanțare și, evident, anumite investiții. 

Marele avantaj al arealului analizat derivă din conectivitatea ridicată a 
localităților incluse la sistemul de transport rutier și feroviar, chiar dacă pe anumite 
sectoare de drum starea de viabilitate a acestora nu atinge cotele cele mai ridicate.  

Morăritul a constituit, pentru amândouă spații mentale analizate, o activitate 
economică de bază, imprimând localităților un reper identitar, la care se adaugă, în 
cazul Ținutului Ciceului, prelucrarea pietrelor de moară, prin valorificarea durității 
vulcanitelor neogene (riodacite badeniene) (Pop Gr. P., 2001, p. 164). 

METODOLOGIE 

O primă etapă necesară elaborării acestui studiu a fost crearea unei baze de 
date, pentru care au fost utilizate mai multe metode. Prima metodă utilizată în cadrul 
proiectului a fost documentarea bibliografică, aceasta fiind reprezentată de 
consultarea unor lucrări de specialitate din literatura națională și internațională, 
studii de caz şi reportaje, publicate în Arhiva Someșană, Revista istorică-culturală, 
Revista Bistriței, dar și accesarea unor resurse electronice privind varii modele de 
bune practici în domeniul patrimoniului mulinologic. Pentru reconstituirea 
peisajului mulinologic s-a făcut recurs la metoda istorică și cea cartografică. 
Materialele cartografice au fost realizate în ArcGIS 10.1, iar pentru evidențierea 
evoluției instalațiilor tradiționale au fost utilizate o serie de surse cartografice mai 
vechi și mai noi. Precizăm faptul că în surprinderea cantitativă a instalațiilor au fost 
evidențiate doar numărul de instalații hidraulice, respectiv mori, fără alte diferențieri 
tipologice, sursele cartografice neavând precizate astfel de informații.  

Aparent clasice, metoda analizei, respectiv cea a sintezei, au fost utilizate 
pentru o cunoaștere a funcțiilor și caracteristicilor deținute de mori, a sintetizării 
informațiilor și datelor colectate, dar și a interpretării acestora în vederea realizării 
materialului final. 
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Tabelul 1. Sursele cartografice utilizate 

Perioada analizată Sursa cartografică utilizată 
1769-1773 Prima ridicare habsburgică, scara 1:28 800 
1806-1869 A doua ridicare habsburgică, scara 1:25 000 
1869-1887 A treia ridicare habsburgică, scara 1:25 000 
1929-1958 Planurile de tragere, scara 1:20 000 
1972 Harta topografică a României, scara 1:25 000 

Documentarea pe teren, cea mai consistentă etapă de lucru a cercetării, s-a 
axat pe realizarea și aplicarea unor interviuri semi-structurate, personalizate în 
funcție de categoria de respondent urmărită, căreia i s-a asociat o bogată 
documentare fotografică. Documentarea pe teren s-a realizat în intervalul 2-6 mai 
2017, în mai multe localități ale arealului analizat. Nu în ultimul rând, deși aparent 
mai clasică, metoda observației directe, efectuată pe teren pentru cartarea arealului 
de studiu și pentru realizarea unor fotografii reprezentative, dar și cea indirectă, au 
îmbogățit calitatea rezultatelor cercetării.  

Tabelul 2. Categorii de respondenți intervievați în cadrul documentării pe teren 

Tip 
respondent 

Nume și 
prenume 

Ocupația Localitate Vârsta

Autorități 
locale 

MUREȘAN 
Valentin 

Primar  Ciceu-Mihăiești, 
com. Ciceu-
Mihăiești 

~ 40-50 ani 

Meșter popular - Profesoară  Ciceu-Corabia, 
com. Ciceu-
Mihăiești 

~ 40-50 ani 

Autorități 
locale 

PURJA Vlăduț Primar  Târlișua, com. 
Târlișua 

40 ani 

Profesor NICULA Ioan 
Mircea 

Profesor 
matematică 

Agrieș, com. 
Târlișua 

~ 60 ani 

Autorități 
locale 

HOGNOGI 
Sorin 

Primar  Spermezeu, com. 
Spermezeu 

41 ani 

Autoritate 
locală 

ONUL 
Gheorghe 

Primar  Salva, com. Salva 60 ani 

Autoritate 
locală 

MOVILEANU 
Gabriel 

Viceprimar  Salva, com. Salva ~ 40-50 ani 
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Meșter popular LINUL 
Virginia 

Meșter popular  Salva, com. Salva ~ peste 70 
ani 

Localnică - Pensionară  Salva, com. Salva ~ peste 70 
ani 

Localnic - Pensionar  Salva, com. Salva ~ peste 70 
ani 

Localnic Anuța lui Ion 
a lui Sidor 

Pensionară Zagra, com. 
Zagra 

~ peste 70 
ani 

Localnic Saveta lui 
Hoajbă 

Pensionară (fostă 
proprietar moară) 

Zagra, com. 
Zagra 

~ peste 70 
ani 

Antreprenor CIRA Livia 
Speranța 

Proprietar Pens. 
„La Mori” 

Zagra, com. 
Zagra 

~ 40 ani 

Autoritate 
locală 

CEUCA Ioan Expert achiziții 
publice 

Zagra, com. 
Zagra 

~ 50 ani 

Muzeograf SOMEȘAN 
Dorel 

Muzeograf Muz. 
Memorial 
„George Coșbuc” 

Coșbuc, com. 
Coșbuc 

~ 50 ani 

Localnic - Fiica proprietar 
moară 

Gersa I, com. 
Rebrișoara 

~ 60 ani 

O ultimă etapă de cercetare s-a axat pe elaborarea propriu-zisă a 
proiectului, unde și-au dat concursul o parte din metodele deja menționate anterior. 
Reprezentativă a fost și utilizarea analizei SWOT, menită să evidențieze cadrul de 
afirmare al peisajului mulinologic, restrictivitățile apărute, dar și oportunitățile 
identificate pentru realizarea unui traseu turistic tematic. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

1. Reconstituiri spațio-temporale ale peisajului mulinologic
Cele două spații mentale, Țara Năsăudului și Ținutul Ciceului, s-au

individualizat prin prezența mai multor meșteșuguri tradiționale, printre care 
morăritul, în ambele areale, și confecționarea pietrei de moară, în cazul ultimei zone, 
au jucat un rol important. 

Dacă în Ținutul Ciceului, morăritul se practica încă din anul 1543, așa cum 
este menționat în istoriografia locală de Mureșan V., 2011 (Potra Alexandra, 2017, 
p. 113), în Țara Năsăudului, încă din perioada medievală, există mărturii ale
prezenței unor mori (Prahase M., 1994, p. 245).
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Cele mai cunoscute areale mulinologice definesc bazinul superior al 
Someșului Mare, respectiv zonele Rodna și Năsăud, unde, conform Conscripției din 
1720-1721, existau 51 mori sau conform Conscripției din 1750 82 mori (Prahase M., 
1994, p. 245).  

În lipsa altor resurse minerale, locuitorii din arealul montan maramureșean 
și bucovinean au utilizat lemnul și resursele hidroenergetice, fiind înregistrate circa 
900 instalații hidraulice țărănești, din care 450 mori (Haidu I., 1993, p. 32). 

Pe baza statisticii din 1957, menționată de Irimie C., în Transilvania de Nord 
existau 2101 mori, majoritatea predominant cu roată verticală (Prahase M., 1994, p. 
246). Concentrarea ridicată de instalaţii hidraulice țărăneşti de pe Someşul Mare şi 
afluenţii de dreapta ai acestuia se materializează în spațiul năsăudean prin câteva 
locații reprezentative, precum: „Sângeorz Băi – 4 mori, 2 vâltori, o pivă, Maieru – 3 
mori, pe Valea Reteagului: Negrilești – 8 mori, o pivă, Ciceu Giurgești – 6 mori, Breaza 
– 4 mori; pe Ilișua: Spermezeu – 5 mori, pe Valea Zăgrii: Zagra – 5 mori, 4 pive, un
joagăr, 8 vâltori, Poienile Zăgrii – 2 mori și o vâltoare, Mocod – 3 mori și o pivă, Suplai
– 3 mori și o vâltoare, pe Sălăuța: Telciu – 5 mori, Coșbuc – 3 mori, Salva – 3 mori și
o vâltoare, Romuli – 3 mori, pe Gersa: Rebrișoara – 11 mori, un darac, 2 vâltori)”
(Prahase M., 1994, p. 246). Factori fizico-geografici precum debitul constant al
râurilor și compoziția chimică a apei, asociați unor activități agricole au determinat
apariția și asigurarea continuității instalațiilor hidraulice (Cocean P., Boțan C.N.,
Ilovan Oana-Ramona, 2011).

Apariția morilor pe curent și transformările satului românesc au accelerat 
dispariția treptată a instalațiilor hidraulice: „Se poate afirma, așa cum o fac și alți 
cercetători (M. Dăncuș, H. Rușdea) că nici o altă schimbare din viața satului nu s-a 
produs mai accelerat decât abandonarea și înlocuirea vechilor unelte de producție 
tradiționale. Factorul hotărâtor în dispariția treptată dar destul de rapidă a 
instalațiilor hidraulice țărănești este procesul de extraordinară metamorfoză a 
localităților rurale” (Prahase M., 1994, p. 255). 

Pe baza consultării mai multor surse cartografice pentru Valea Țibleșului, s-
a evidențiat existența instalațiilor hidraulice încă din perioada habsburgică și 
continuitatea unora dintre acestea de-a lungul timpului. Peste 50 mori au fost 
reperate de pe sursele consultate, cu mențiunea faptului că acestea nu prezintă o 
inventariere a instalațiilor hidraulice după funcționalitatea îndeplinită (moară, 
vâltoare, piuă). Cea mai mare concentrare de mori se regăsește între Mocod și Zagra, 
acest sector împrumutând numele activității economice caracteristice (La Mori). 
Mori de apă se găseau și pe ceilalți afluenți mai mici ai Someșului Mare . 
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Tot în acest sector, în trecut erau întâlnite și pive „Prezența acestor mori și a 
piuălor aci, tradiția o atribuie unui ordin vechi. Ordinul interzicea stabilirea morilor 
și a piuălor în comune, iar cele existente trebuiau scoase, pentrucă zăgazurile cari 
conduc apa în canal, o stăvilesc prezentând pericole în timpul inundațiilor. În baza 
acestui ordin, toate piuăle și morile au fost scoase din comune. În cătunul Cajbei pe 
vremea acea erau 4 mori (una în hotarul comunei Mocod) și mai multe piuă, iar dela 
Mocod până la Poieni se înșiraseră toate morile și piuăle în lungul apei” (Morariu I., 
1933, p. 180). De altfel, cea mai mare dezvoltare a piuăritului a fost înregistrată pe 
Valea Zăgrii, Valea Țibleșului: „Astfel a ajuns ca astăzi să adăpostească patruzeci de 
perechi de piuă, repartizate astfel Mocod 14, Zagra 9 și Poienile Zăgri 17” (Morariu I., 
1933, p. 195). 

Se constată, de asemenea, că în perioada socialistă încă mai existau mori 
funcționale care deserveau comunitățile locale învecinate. În prezent, peisajul 
mulinologic, în lipsa unui cadru legal de protecție și încurajare a activității 
desfășurate, este definit prin câteva situații: 

 existența într-un număr restrâns a instalațiilor hidraulice funcționale
(Moara din Suplai, Moara lu’ Indrei din Spermezeu);

 prezența unui număr important de elemente mulinologice aflate însă într-
un stadiu de degradare (Moara lui Oaia din Ciceu-Giurgești, moara din
Gersa);

 prezența răsfirată a unor piese din instalațiile tradiționale, conservate în
muzee sau regăsite în gospodăriile unor localnici;

 dispariția completă a elementelor mulinologice.
Prelucrarea pietrei de moară reprezintă cealaltă activitate economică

specifică arealului analizat, prin valorificarea riodacitelor din Culmea Ciceului. Chiar 
dacă activitatea este una îndelungată (1553), aceasta cunoaște în prezent același 
destin ca și cel al morăritului, prin dispariția purtătorilor meșteșugului propriu-zis. 
Istoriografia secolelor XVIII-XIX consemnează o producție de 200 pietre de 
moară/an, care erau comercializate în tot spațiul transilvănean. Alte utilizări ale 
pietrei, în afară de morărit, sunt confecționarea râșnițelor, a stâlpilor de gard și a 
crucilor de piatră (Potra Alexandra, 2017, p. 121). 

Actualmente, această activitate are dimensiuni reduse, se practică doar local, 
puțini fiind cei care mai cunosc acest meșteșug. 
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2. Peisajul mulinologic contemporan din Ținutul Ciceului și Țara
Năsăudului 

În prezent, în arealul analizat, puține din elementele peisajului mulinologic 
s-au păstrat. Cauzele sunt multiple, de la tehnologizarea activităților (apariția
morilor pe curent) și globalizarea produselor (accesibilitatea unei tipologii variate de
produse de panificație în magazine) până la dispariția purtătorilor unor meșteșuguri
tradiționale, precum morari sau pietrari, deteriorarea construcțiilor mulinologice ca
urmare a neutilizării lor dar și îmbătrânirea accentuată a spațiului rural.

Drumul pietrei de moară, ca traseu tematic, beneficiază la ora actuală, în 
zonele de studiu alese, de prezența, încă, a unor elemente care pot deveni părți 
componente ale traseului. Conștientizăm faptul că reconstituirea integrală a 
instalațiilor hidraulice este un demers puțin profitabil, însă valorificarea turistică, 
prin darea în funcțiune a instalațiilor hidraulice existente și valorificarea 
experiențială a unor martori ai prezenței acestora în teritoriu, reprezintă valoare 
adăugată pentru economia locală. 

Drumul pietrei de moară se bazează pe următoarele repere: 
a) Fosta locație de extracție a pietrelor de moară din Ținutul Ciceului, situată

în localitatea Ciceu-Corabia, încă existentă, dar sistată ca și exploatare. O
serie de documente istorice consemnează exploatarea intensă a acesteia și
intensa comercializare a pietrei de moară în spațiul urban transilvănean.

b) Cetatea Ciceului, construită în perioada medievală, figurând astăzi ca
monument istoric de importanță națională și universală (categoria A).
Secole de-a rândul, a avut un important rol de supraveghere a căilor de acces, 
odată cu dezbinarea domeniului Ciceului, cetatea cunoscând un alt destin.
Ba mai mult, ruinele cetății au fost utilizate ca resursă pentru confecționarea
pietrelor de moară, activitate ce a afectat  fizionomia cetății, în prezent mai
păstrându-se doar un fragment de zid dintr-un turn (Potra Alexandra, 2017,
pp. 62-63).

Figura 6. Fosta carieră de exploatare a pietrei de moară, Ciceu-Corabia;  
Vâltoare, Poienile Zăgrii; Interior moară, Gersa I (de la stânga la dreapta) 
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c) Prezența unor elemente ale peisajului mulinologic propriu-zis. Pe de o
parte, în teritoriu s-au păstrat mori, integral sau parțial, pe de altă parte,
vâltori, utilizate încă de comunitate.
În cadrul documentării pe teren întreprinse au putut fi identificate

următoarele elemente: 
 Moara din Suplai, funcțională, aparținând unei tinere familii care utilizează

moara pentru propriul consum, dar care la momentul vizitării avea
probleme tehnice necesitând schimbarea unei piese de bază din angrenaj.
Asociat morii există și o vâltoare funcțională.

 Moara lui Indrei din Spermezeu, fiindu-i necesare intervenții minime de
întreținere. Proprietara de drept, petrecându-și sezonul rece în străinătate,
este nevoie a se identifica o persoană potrivită pentru administrare în
perioada menționată, sora acesteia părând cea mai potrivită. Moara a fost
refăcută integral, din dorința proprietarilor de a conserva un bun cultural,
însă nu conștientizează valoarea turistică deosebită pe care aceasta o poate
avea. Și acestei mori îi este asociată o vâltoare funcțională.

 Moara din Gersa I, căreia îi lipsește o piesă, dar care poate fi repusă în
funcțiune, cu atât mai mult cu cât există un interes din partea urmașilor
proprietarilor, canalizat pe deschiderea unei structuri de cazare turistică.

 Moara Coșbucenilor, asociată Muzeului Memorial „George Coșbuc”, aflată
în proprietatea Consiliului Local, restaurată, însă complet nefuncțională.
Practic, se regăsește doar construcția propriu-zisă a morii și roata, amplasată
într-un cadru natural favorabil cu valențe peisagistice deosebite.

 Moara Rancuțănilor din Agrieșel, comuna Târlișua, aflată în proprietatea
unui fost morar, a cărui familie și-ar dori să o valorifice turistic.
Actualmente, morii îi lipsește o piesă, pentru care proprietarul caută încă
soluții de finanțare.

 Pe Valea Zăgrii există două vâltori, utilizate încă de sătenii din Poienile
Zăgrii.

 Parțial, se păstrează anumite elemente din peisajul mulinologic, în locații
precum: Moara lui Oaia (se păstrează construcția propriu-zisă a morii, aflată
într-un stadiu avansat de degradare), Moara lui Borodi pe Mal din Negrilești, 
Moara lui Petrea dintre Hotare din Ciceu-Giurgești, o altă moară pe Valea
Ilișua din care se mai disting urmele construcției de odinioară, alături de
canalul de aducțiune, roata, Moara Sasului din Zagra.
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 Locații mulinologice ce au rămas în memoria colectivă prin amploarea
ocupației din trecut: Moara lui Macău din Târlișua, Moara lui Hosu de pe
Valea Ilișua (se mai poate individualiza doar locația acesteia, pe baza
mărturiilor fostului proprietar), Moara lui George a Morăriții din Șendroaia,
comuna Târlișua etc.

d) Prezența pensiunii turistice „La Mori” din Zagra, o inițiativă privată,
deschisă prin fonduri europene, care a valorificat brandul locației. În
proximitatea unității de cazare se regăsesc încă elemente dintr-o veche
instalație hidraulică, însă canalul de aducțiune are alt regim de proprietate,
proprietarii acestuia nefiind de acord cu vânzarea terenului. Pensiunea este
promovată prin panouri de publicitate, dar și online, și pentru a fi rentabilă,
proprietarii preferă să o închirieze în regim de cabană, unui grup de turiști.
Intenția proprietarilor pensiunii este de a achiziționa tot terenul suprapus
peisajului mulinologic și restaurarea morii în vederea valorificării ei turistice
(informare verbală, Cîra Livia Speranța, proprietar pensiune).

e) Existența unor meșteri pietrari sau foști morari care pot spune povestea
meșteșugului. În cadrul documentării de pe teren, au fost intervievați mai
mulți foști morari și o singură persoană care are tangență cu confecționarea
pietrei de moară.
În majoritatea cazurilor, am aflat că arta meșteșugului s-a transmis din

generație în generație și din pasiune: ,,din câte știu eu, păi eram de vreo 7 ani când o 
cumpărat-o tata bătrân, și după ce o murit el o rămas tata meu. A, păi stai că noi am 
fost a treia [generație]”(Lelea Saveta lui Hoajbă, fost proprietar moară, Zagra), „socrii 
mei, și părinții socrilor și așa au fost generații din generații” (localnic 2, Salva). 

 Meșteșugul propriu-zis presupunea mult efort și dăruire: „e o muncă 
meticuloasă, dar să știi că i-o plăcut [tatălui]” (fiică proprietar moară, Gersa I). 

De asemenea, toată lumea confirmă că produsele finite rezultate (făina, 
piatra de moară) erau de calitate superioară („[făina] era mult mai sănătoasă, era 
naturală, nu era chimizat nimic, deci grâul era spălat natural” (fiică proprietar 
moară, Gersa I), „se făcea făină bună, măruntă” (localnic 2, Ciceu-Giurgești), „bună, 
bună, nu se compară” (soția meșterului pietrar, Ciceu-Corabia). 

Persoanele intervievate exprimă, cu nostalgie, vremurile de intensă 
polarizare a meșteșugurilor întreprinse, mulți dintre cei rămași fiind în vârstă ,,Nu-i 
cine. Aici se gată morile astea. Îs numai oameni bătrâni și betegi. Nu-i o casă la care 
să fie oameni sănătoși“ (Anuța lui Ion a lui Sidor, Zagra), „veneau, toată Valea 
Someșului, de la Sângeorz veneau și în jos Runcu Salvei. Când eram eu pe la 20 de ani 
veneau câte 20 de căruțe încărcate cu saci, se măcina zi și noapte. Și nouă ne pare rău 
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că nu s-a renovat, dar frații mei au plecat în străinătate, n-a mai avut cine măcina, că 
tata inițial voia să facă niște vâltori, dar nu renta pentru că nu mai cultivă nimeni” 
(fiică proprietar moară, Gersa I), „Acuma tăți aieștea, tinerii, știu toate meseriile, nu 
mai sunt, erau cioplitori în piatră, s-o dus” (localnic 2, Ciceu-Giurgești), „le-o lăsat 
de s-o pustiit toate, că s-o facut aici în sat una mare, la curent, o umblat câțiva ani și 
amu’ s-o oprit și aia, că nu mai merge nimeni la moară, că nu mai ara nimeni, nu mai 
căra nimeni” (Lelea Saveta lui Hoajbă, fost proprietar moară, Zagra), „dacă nu-s 
țăranii gospodari, păi nu-s, atunci era cai și amu’ nu-s, cai mai îs câte unu-doi, dar 
nici atât că amu’ au tractoare” (localnic 1, Salva), „Nu mai există deloc [mori]. După 
ce comunismul a dispărut, oamenii și-au recuperat pământurile și oamenii au curățat 
locul, să zic așa, pentru a fi cultivat. Acum există foarte multă lume care are moară 
acasă, pe bază de ciocănele, așa le spunem, la curent, și există în sat o moară mai mare 
la cineva care macină” (profesoară, Căianu Mic). 

Pietrele de moară utilizate erau aduse de la Ciceu-Corabia: „eu am făcut 
mori, dar mă duceam și cumpăram pietrele de la Ciceu-Corabia, le asamblam și le 
făceam” (localnic 1, Ciceu-Giurgești), „Acolo [Ciceu-Corabia] este singurul loc de 
unde se aduceau pietrele de moară” (Nicula Ioan, profesor, Târlișua).  

f) Existența unor legende, care dau savoare traseului turistic (de pildă, soția
meșterului pietrar menționează existența ,,uriașilor” care reușeau să scoată
rocile folosite pentru moară foarte ușor).

g) Antroponime (Morar, Morariu) și toponime (Moara Sâtii, La Mori) care
confirmă practicarea morăritului.
Din punct de vedere al ofertei turistice existente în arealul analizat, pot fi

evidențiate următoarele aspecte:  
 În proximitatea arealului există două centre de informare turistică (Ciceu-

Mihăiești și Spermezeu), funcționale, cu o promovare mai mult online decât
una clasică. Lipsa unui personal angajat permanent și lipsa de publicitate fac
ca cele două puncte de informare să fie mai puțin căutate. Ambele centre au
fost realizate prin accesarea unor fonduri europene. Materialele de
promovare turistică existente în cadrul acestora sunt într-un număr restrâns
ca și diversitate tipologică și cu caracter general. Sunt în curs de promovare
materiale asociate unor trasee turistice propuse de GAL Ținutul Haiducilor.

 prezența Muzeului Ținutului Ciceului, care se dorește a fi un muzeu cu
caracter etnografic, în cadrul căruia se regăsesc și piese asociate morăritului
și prelucrării pietrei de moară.
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 Deși există potențial turistic în cele două areale, infrastructura de cazare și
alimentație publică este una deficitară, existând doar câteva unități de
cazare, în cadrul cărora există și restaurant.
Pe lângă importanța economică pe care o aveau morile, este cunoscut rolul

socializator pe care îl dețineau, acestea reprezentând un prilej de întâlnire a 
locuitorilor dintr-un sat, prin care se depănau povești, se întâlneau tineri; pețitul și 
hora erau prezente în zona morilor cu importanță deosebită atât din Ținutul 
Ciceului, cât și din Țara Năsăudului. Moara își pierde ușor din semnificații odată cu 
pierderea elementelor tradiționale românești. Totuși, perenizarea elementelor 
esențiale și de valoare ale satului românesc poate fi salvată doar prin implicarea 
factorilor de decizie responsabili, unde un rol important îl au autoritățile locale. 

Din discursul primarilor din Târlișua, Spermezeu, Ciceu-Mihăiești, dar și al 
unor antreprenori (proprietar Pensiunea „La Mori”) reiese deschiderea spre 
personalizarea unor activități turistice, însă se conștientizează lipsa de colaborare cu 
celelalte părți implicate (proprietari de terenuri sau mori, muzee etc.) și necesitatea 
prioritizării investițiilor, care merg spre infrastructura de transport: „Sigur că drumul 
pietrei de moară, având în vedere că la noi nu este în zonă, s-ar putea vizita morile. 
Mai sunt câteva mori de apă pe această vale” (Vlăduț Purja, primar, Târlișua), „Cu 
siguranță [morăritul] se poate valorifica, numai că uneori cetățenii nu știu să apeleze 
pentru sprijin la autorități. Am vrut să preluăm noi moara lui Lelea Floare și să o 
reabilităm, însă oamenii țin prea mult la proprietatea privată și nu vor să o cedeze. Se 
gândesc că ei automat ar pierde.” (Sorin Hognogi, primar, Spermezeu), „Noi suntem 
deschiși. Din ce știu eu, la nivelul comunei Spermezeu, și vorbesc de 30 de ani încoace, 
au funcționat doar 3 mori. Probabil, resturi mai sunt și prin ceva sate. Noi dorim să 
contribuim la proiectul respectiv, să găsim unde mai sunt resturile de la fostele mori și 
să le punem laolaltă și să facem din ele puncte de atracție turistică. Cred că sunt 
meșteșugari bătrâni care s-ar putea ocupa să le pună laolaltă.” (Sorin Hognogi, 
primar, Spermezeu). 

Pe de altă parte, se confirmă reticența comunității locale, prin vocea unor 
locuitori, de a vedea concretizată orice investiție turistică, și nu numai, justificată 
prin lipsa sau durata îndelungată de materializare a unor acțiuni inițiate la nivel 
teritorial, dispariția unui public țintă, cu precădere tineri, sau restrictivitatea 
bugetului local: „Probabil că ar fi [ideea unui traseu turistic mulinologic], dar totuși 
nu știu, probabil ar trebui mult mai mult popularizată, niște drumuri de legătură ne-
ar trebui între ele (cetate, mori) să putem să ieșim. Acuma se lucrează Breaza-Suciu 
de Sus cu Maramureș.” (localnic 1, Ciceu-Giurgești), „Deocamdată în afară de 
meseriile care îs, s-ar putea face, dar dacă ar fi mai interesați și autoritățile și consiliul, 
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s-ar putea face zona de agrement, că ar fi unde, cabane turistice, ar fi. Dar, vedeți dvs.,
că-i mai greu cu banii ăștia că nu te ajută nime’, îi mai gre’ povestea.” (localnic 2,
Salva), „Da, s-ar putea face, ca oamenii să le doneze, să le adune într-o locație, într-
un muzeu. Posibil că s-ar strânge, nu știu câte au mai rămas nefiind distruse”
(profesoară, Căianu Mic), „Da, e foarte importantă acum [piatra de moară]. Și eu am
acasă cumpărate, pietre aduse din zona Ciceului, acolo chiar în familie se ocupă cu
chestia asta. Acum nu știu în ce măsură mai e ca înainte. Amu’ fiecare, n-o mers cu
moara s-o dus în Spania, n-o mai stat aicea să lucreze. Nu cred că merge atât de bine
cu pietrele de moară, dar cred că totuși au mai rămas ceva familii. Vedeți, tradiția asta
cred că se moștenește, numai că tineri nu mai avem, ne ducem în altă parte” (Ceuca
Ioan, reprezentant primărie, Salva).

 Nici în cazul unor mori mai cunoscute, precum Moara Coșbucenilor, 
asociată numelui marelui poet român, situația nu este una diferită „asta era moara, 
moara pe apă, eu am prins-o când eram copil, era funcțională, mergea, dar încetul cu 
încetul pârâul s-a închis. Vecinul de sus, vecinul de jos o mai dat o brazdă către părău, 
o mai dat celălalt, și uite așa s-a închis. Dar, noi vrem să reînnodăm circuitul apei și
să simtă oamenii pentru că am lucrat, s-a lucrat încă de anul trecut, și o să vedeți,
arată mult mai bine decât a fost înainte pentru că nu s-au implicat probabil, până
anul trecut, autoritățile” (Dorel Someșan, muzeograf, George Coșbuc).

ANALIZA SWOT 

În vederea creării unui traseu turistic mulinologic, a fost realizată o analiză 
SWOT, prin intermediul căreia au fost surprinse elementele de tradiție și 
continuitate în ceea ce privește practicarea morăritului și abundența unor mărturii 
materiale (elemente mulinologice) și spirituale (povești, legende) ale existenței 
instalațiilor hidraulice în arealul analizat, chiar dacă multe dintre acestea se regăsesc 
într-o stare de degradare accentuată. 

Disfuncțiile întâlnite la nivel teritorial sunt definite, în primul rând, de un 
cadru general afectat de îmbătrânire demografică și o vitalitate demografică mai 
scăzută, acestor fenomene demografice de risc fiindu-le asociate o orientare a 
populației spre produse de consum general, mai accesibile, chiar dacă sunt mai slabe 
calitativ.  

Din relatările persoanelor intervievate, reiese, în multe cazuri, că pietrele de 
moară nu mai reprezintă unul din elementele specifice zonei și că prelucrarea lor este 
condiționată de cererea scăzută a pieței. Dacă înainte oamenii depindeau îndeosebi 
de moară, deoarece era un mecanism folosit de sate și generații întregi pentru 
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producția de făină atât pentru alimentație, cât și pentru animale, acum, oamenii fie 
cumpără, fie și-au transformat moara într-un mecanism electric sau au înlocuit cu 
totul moara tradițională cu cea nouă, electrică. 

Tabelul 3. Analiza SWOT din punct de vedere a peisajului mulinologic existent 

Puncte tari Puncte slabe 
 debit de apă constant pe tot parcursul anului
 resurse de lemn și roci vulcanice în

proximitate
 concentrarea mare de mori și alte instalații

hidraulice în trecut
 existența unui meșter pietrar și a câtorva

persoane care știu să lucreze cu morile și
vâltorile

 legătura sufletească a oamenilor cu morile
din trecut

 existența centrelor de informare turistică
 disponibilitatea meșteșugarilor în

transmiterea procesului tehnologic
 implicarea actorilor locali cu privire la

tradițiile specifice satului
 interesul autorităților locale pentru

dezvoltarea localității din punct de vedere
turistic

 interesul autorităților pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere

 îmbătrânirea populației
 migrarea tinerilor către zonele

urbane, nemaifiind interesați de
practicarea meșteșugurilor
tradiționale

 infrastructură rutieră deficitară
 infrastructură de cazare și

alimentație publică slab dezvoltată
 lipsa obiectivelor turistice

antropice
 orientarea oamenilor spre produse

din comerț în defavoarea celor
tradiționale

 starea avansată de degradare sau
chiar dispariția elementelor
mulinologice

 lipsa personalului specializat în
dezvoltarea turistică

 lipsa promovării peisajului
mulinologic

Oportunități Amenințări
 valorificarea tradiției locale și a resurselor

turistice
 interesul populației pentru meșteșugurile

tradiționale românești
 reabilitarea și/sau construirea unor instalații

hidraulice
 amenajarea unor locații de cazare de tip

camping
 crearea unor evenimente culturale
 realizarea unui traseu turistic tematic

 invadarea spațiului rural cu
produse finite din import

 lipsa culturilor de cereale
 lipsa comunicării între factorii de

decizie interesați
 dezinteresul tinerilor pentru

activitățile specifice zonei
 dispariția meșteșugarilor
 globalizarea
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O altă problemă la nivel teritorial este reprezentată de inexistența unor 
colaborări public-privat în vederea valorificării turistice a unor resurse locale, 
implicit instalații hidraulice. Infrastructura de transport slab dezvoltată, 
infrastructura de cazare aproape inexistentă, dar și inexistența unităților de 
alimentație publică reprezintă disfuncții cu care se confruntă teritoriul, condiții 
absolut vitale pentru dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic. 

Turismul reprezintă o eficientă oportunitate de dezvoltare pentru satele 
bistrițene investigate, crearea unui traseu turistic tematic care să pună în lumină 
patrimoniul mulinologic fiind o primă opțiune propusă. 

Desigur, orice investiție nu este lipsită de efecte secundare, în contextul 
prezent, multiplicarea elementelor de kitsch, pe fondul globalizării, afectând cel mai 
mult imaginea spațiului rural. 

PROPUNERI 

Drumul pietrei de moară, propunerea vizată de noi, sub forma unui traseu 
turistic tematic, nu are nicio viabilitate în lipsa identificării unui public țintă, 
conștientizând faptul că restaurarea peisajului mulinologic bistrițean nu vizează în 
primul rând locuitorii arealului analizat, ci un segment de turiști.  

Până nu demult conceptul de turism experienţial a intrat în oferta unor 
agenții de turism sau se regăsea pe lista de activități agreate de anumiți turiști în urma 
vizitării unor locații. Conceptul de economie a experienței este un concept relativ 
nou, introdus de Gerhard Shulze în lucrarea The Experience Society (1992) și de către 
B. J. Pine II şi J. H. Gilmore în lucrarea The Experience Economy (1999) și se bazează 
pe acumularea cât mai multor experiențe într-o destinație turistică vizată. 
Promovarea comercială intensă, însă, a determinat o reorientare a acestei forme de 
turism. Cu o atenție mai mult acordată spre varii aspecte legate de civilizația unor 
nații și cultura locală a unor comunități, în ultimii ani a început să-și facă loc, printre 
consumatorii unor produse turistice, conceptul de turism emoțional, care se bazează 
pe o participare activă a turiștilor la actul turistic, prin experimentarea din punct de 
vedere emoțional a unor activități. 

Pornind de la acest concept, Drumul pietrei de moară se dorește a deveni un 
itinerar turistic în care vizitarea unor locații mulinologice să poată fi îmbinată cu 
experimentarea unor acțiuni asociate meșteșugurilor practicate în zonă. Traseul va 
include aspecte legate de meșteșugul prelucrării pietrei de moară, dar și 
îndeletnicirea oamenilor în utilizarea instalațiilor hidraulice de orice tip (pive, mori, 
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vâltori, cazane etc.), restaurate sau reconstruite, unde poveștile unor foști morari vor 
recrea patrimoniul mulinologic specific arealului.  

Traseul are ca punct de plecare localitatea Ciceu-Corabia, principala zonă de 
extracție a pietrei de moară, cu puncte de staționare la Cetatea Ciceului, în localitatea 
Ciceu-Corabia, la casa unui meșter pietrar, dar și la Muzeul Ținutului Ciceului, 
pentru o scurtă incursiune în universul patrimonial al pietrelor de moară.  

 Traseul urmărește artera rutieră principală DN17D, cu ramificații pe văile 
Țibleș, Ilișua, Valea Mare și alți afluenți de dreapta ai Someșului Mare. Spermezeu, 
Agrieșel, Mocod, Zagra, Suplai, Gersa I pot reprezenta câteva din opririle indicate, 
unde turiștii pot veni în contact cu instalații hidraulice. Prelucrarea pietrei de moară 
și personalizarea traseului prin includerea unor legende, povești relatate de 
cunoscători ai morăritului și desfășurarea unor activități la instalațiile hidraulice 
restaurate aduce un plus de valoarea itinerariului. Asocierea traseului cu o formă de 
turism gastronomic, prin degustarea unor preparate culinare locale, unele preparate 
chiar cu făină măcinată în morile restaurate, reprezintă o altă inițiativă viabilă pentru 
posibilii turiști. 

Evident, atât infrastructura de transport cât și cea turistică trebuie să fie 
diversificată, de la luarea în considerare a unor locuri pentru camping, pensiuni sau 
case tradiționale până la personalizarea ofertei de meniu din restaurantele integrate 
acestora.  

Importanța unor meșteșuguri tradiționale precum țesutul sau prelucrarea 
lânii, pe lângă morărit și confecționarea pietrei de moară, poate fi resuscitată prin 
crearea unor ateliere de țesut.  

Pentru o și mai clară vizibilitate a serviciilor ce pot fi asociate unui traseu 
turistic mulinologic, pentru arealul La Mori au fost propuse mai multe servicii, 
precum servicii de cazare (pensiune rustică, cabane, camping), alimentație publică 
(restaurant cu specific tradițional), păstrăvărie. 

La nivel de instalații hidraulice, se poate propune o concentrare de elemente 
precum moară, joagăr, piuă, cazan de țuică, vâltoare, care să fie funcționale și 
utilizate nu doar de potențialii turiști dar și de comunitatea locală propriu-zisă. 
Extinderea serviciilor prin apariția unor brunch-uri sătești, brutării sau crearea unor 
târguri tradiționale ar încuraja și comunitatea locală să fie mai activă și să își 
valorifice produsele locale obținute în propria gospodărie. 

Deși segmentul de turiști vizat este unul care încurajează turismul 
experiențial și emoțional, nu se exclud nici alte categorii de turiști. Propunerea în 
paralel a unui traseu cicloturistic pe direcția La Mori-Munții Țibleș ar amplifica 
ofertele de agrement din zona montană. 
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Crearea unui parc de aventuri reprezintă o altă alternativă de petrecere a 
timpului liber ce poate fi luată în considerare de către turiștii interesați de trasee 
turistice tematice. 

CONCLUZII 

Dacă morile au reprezentat un element de specificitate pentru generațiile 
trecute, a căror viață se învârtea în jurul unor astfel de „afaceri” locale, perspectiva 
localnicilor satului contemporan este ușor diferită. Morile sunt doar un element 
reprezentativ unor perioade apuse, asociate unei anumite efervescențe economice, 
dispariția lor treptată din peisaj fiind cea care a înlăturat din mentalul colectiv 
afilierea generațiilor prezente la peisajul mulinologic. 

Un alt aspect observabil din documentarea de pe teren, dar și din puținele 
proiecte implementate la nivel teritorial este faptul că nu există o deschidere spre 
colaborare, la niciun nivel, că în majoritatea cazurilor orice tip de investiție realizat 
este punctiform și necorelat cu activitățile din comuna învecinată. O demonstrează, 
de pildă, doar crearea centrelor de informare turistică, materializate ca acțiuni 
individuale, unde se promovează doar informații generale și asociate comunei, 
neexistând ideea promovării unor trasee turistice, deși în imediata vecinătate se află 
Munții Țibleș. Nici măcar existența unui for asociativ precum GAL Ținutul 
Haiducilor, unde majoritar sunt înscrise autorități publice, nu are capacitatea de 
coagulare a unor idei sau acțiuni comune de amploare. 

De asemenea, sentimentul proprietății încă este dominant în lumea rurală, 
motiv pentru care ideea asocierii, colaborării este una neagreată de membrii 
comunităților locale. 

Orice formă de valorificare economică a unei resurse sau a unui produs 
obținut local este privită cu reticență de către localnici, puțini dintre cei rămași având 
un spirit antreprenorial.  

Crearea unui produs turistic în general, conceperea unui traseu turistic 
tematic în mod special, poate deveni o alternativă locală viabilă doar în contextul în 
care funcționalitatea acestuia este adresată în primul rând unui segment țintă de 
turiști, beneficiile repurtându-se ulterior și la nivelul comunităților locale implicate. 

MULȚUMIRI 
Pentru informațiile și bunăvoința manifestate pe durata documentării pe 

teren, mulțumim tuturor persoanelor intervievate, fie ele localnici sau reprezentanți 
ai anumitor instituții. 
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REZUMAT  Axat pe zona Văii Mari, areal integrat Ținutului Ciceului, prezentul 
studiu are drept scop analiza diagnostic a suprafețelor pomicole, inclusiv prin 
reconstituirea cronologică a arealelor ocupate de livezi, pe baza unor materiale 
cartografice mai vechi. Recunoscută ca o microregiune cu tradiții în pomicultură și 
cu un suport fizico-geografic ce susținea acest demers (versanți însoriți, pretabilitate 
ridicată a solurilor etc.), Valea Mare cunoaște în prezent, asemenea altor teritorii din 
România, o diminuare a suprafețelor pomicole. Fărâmițarea accentuată a terenurilor 
constituie principalul motiv pentru această situație, de aceea orice inițiativă de 
revitalizare a acestor culturi pomicole trebuie luată în discuție în contextul unei lipse 
de asocieri. Documentarea pe teren și ancheta socială desfășurată în cadrul acesteia 
oferă răspunsuri concrete în ceea ce privește atitudinea localnicilor legată de orice 
formă de asociere sau colaborare. Rezultatele atinse scot în evidență acele măsuri de 
valorificare a potențialului pomicol pe care îl deține acest areal. 

Cuvinte cheie: pomicultură, Ținutul Ciceului, cooperativă, PNDR, comunitate 
locală 

INTRODUCERE 

Justificarea temei 
Produse precum compoturi, dulceață, siropuri, sucuri sau țuică se regăsesc 

pe mesele românilor, din ce în ce mai mult achiziționate din marile magazine 
comerciale, mai mult importate decât produse pe plan local. Deși calitatea lor 
rivalizează, de multe ori, cu adevărate branduri pomicole din străinătate, inexistența 
unei strategii de marketing național pe acest sector de activitate determină ca piața 
de desfacere a produselor locale să fie una extrem de restrânsă sau inexistentă și 
limitată la magazine din spațiul urban.  

Un areal cu tradiție în exploatarea suprafețelor pomicole definește și Valea 
Mare din Ținutul Ciceului, însă aidoma multora dintre versanții ocupați cu livezi din 
spațiul românesc și aici arealul se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a 
plantațiilor, cu o situație incertă a intabulărilor proprietăților, ceea ce face imposibilă 
angrenarea unor proiecte cu finanțare europeană. Ferma POMBIS, un exemplu de 
bună practică în ceea ce privește exploatarea livezilor, valorificarea produselor brute 
obținute și modul de asociere promovat în ceea ce privește exploatarea suprafețelor 
ocupate cu pomi fructiferi, demonstrează că orice inițiativă de revitalizare este 
posibilă, dacă încerci și ești consecvent.  
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Pornind de la această realitate, cea consființită deja în Ciceu-Mihăiești de 
ferma POMBIS, studiul prezent și-a propus să valideze dacă există premisele 
extinderii acestui model și în celelalte două localități de pe Valea Mare – Ciceu-
Giurgești și Negrilești. 

Obiective 
Principalul obiectiv al studiului constă în revitalizarea suprafețelor 

pomicole. În acord cu acest scop, s-au formulat următoarele obiective specifice, în 
jurul cărora s-a focalizat studiul: 

 identificarea formelor actuale de valorificare a suprafețelor pomicole;
 reconstituirea spațio-temporală a  suprafețelor pomicole;
 analiza perspectivelor de dezvoltare a pomiculturii prin raportare la

comunitatea locală;
 surprinderea modului în care autoritățile locale se raportează la suprafețele

pomicole;
 identificarea unor exemple de bune practici și analiza acestora;
 propunerea unor recomandări de dezvoltare.

Pomicultura – „Cenușăreasa” agriculturii românești?
Pomicultura a reprezentat unul dintre cele mai importante sectoare ale

agriculturii din România, teritoriul oferind condiții pedoclimatice favorabile 
cultivării unor specii diverse de pomi fructiferi. O dată cu noul context socio-istoric 
instalat, începând cu anii 1990, această subramură economică, alături de viticultură, 
ajunge într-un con de umbră, marile bazine pomicole de odinioară fiind astăzi 
vitregite și înlocuite, treptat, cu terenuri cu o altă funcționalitate sau lăsate în 
paragină. După anul 1989, o dată cu schimbarea formei de proprietate, ponderea 
ocupată de suprafețele pomicole și-a pierdut din compactitate, crescând foarte mult 
gradul de fărâmițare al acestora, ceea ce a atras după sine o scădere a producției, 
amplificată și de imposibilitatea aplicării unor tehnologii moderne de întreținere, 
distrugerea sistemelor de irigații, îmbătrânirea populației, lipsa unor strategii 
coerente etc. 

Agricultura în general, pomicultura în special, se regăsește ca prioritate în 
discursurile și documentațiile de amenajare teritorială, dar este puțin materializată 
în proiecte concrete de revitalizare. 

Politica adoptată la nivel european vine în sprijinul producătorilor, prin 
încurajarea formelor de asociere, uniformizarea formelor de agricultură și 
practicarea agriculturii într-un sistem inovativ (experimental, intensiv). La nivelul 
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Uniunii Europene există diverse programe de finanțare (PNDR, FNDR, POR etc.) 
care facilitează accesarea unor fonduri nerambursabile de către fermieri. În perioada 
de finanțare 2007-2013, zonele rurale ale României au beneficiat de 10 mld. EURO, 
suma corespunzând plăților directe primite de fermierii români. S-a încurajat 
apariția tinerilor fermieri, modernizarea a peste 2.000 exploatații agricole și 800 
comune în care au fost accesate fonduri europene (din 2.859 comune înregistrate la 
nivelul țării, conform Recensământului Locuinței și Populației, 2011) (România. 
Politica Agricolă Comună, 2014).  

Prin Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și la nivelul României 
sunt posibile investiții în domeniul pomicol, fie că vorbim despre înființarea unor 
exploatații pomicole propriu-zise fie de marketingul produselor pomicole (Strategia 
pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung. Orizont 2020-
2030, 2015). Conform unui raport întocmit de Comisia Europeană, Politica Agricolă 
Comună își propune să investească circa 20 mld. EURO în sectorul agricol și în 
zonele rurale de pe teritoriul României, între anii 2014-2020, contribuind la 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii în vederea asigurării unui grad mai mare de 
competitivitate (România. Politica Agricolă Comună, 2014). 

Pe de altă parte, tot în rapoartele Comisiei Europene este specificat faptul că 
România este definită de o predominanță a micilor exploatații agricole, cu o 
producție diversificată, dar cu o forță de muncă angrenată în sectorul primar mult 
mai îmbătrânită decât media europeană și cu o salarizare scăzută. 

La nivel național, activitatea pomicolă a înregistrat un regres pe parcursul 
ultimelor decenii, în special după anul 1990. În perioada socialistă, exploatațiile 
pomicole au cunoscut apogeul dezvoltării, prin includerea livezilor în C.A.P-uri, 
unde erau exploatate în mod intensiv. Deși exista randament crescut, beneficiul 
țăranilor proprietari înscriși în C.A.P. cu suprafața pomicolă era unul redus. După 
căderea comunisnului, terenurile au fost retrocedate vechilor proprietari, dar aceștia 
s-au găsit în imposibilitatea de a exploata culturile, în lipsa unor utilaje și posibilități
materiale limitate (Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen
mediu și lung. Orizont 2020-2030, 2015). Tendința de degradare a livezilor a
continuat până în prezent, suprafețele acoperite de pomi fructiferi scăzând
considerabil, fie în mod voit, prin defrișări și transformarea lor în pășuni și fânețe,
fie prin abandonarea acestora pe baza productivității pomicole scăzute și
imposibilității accesării de fonduri destinate sectorului pomicol.

Situația exploatațiilor pomicole din prezent este descurajatoare. Există unele 
livezi comune, foste exploatații cooperativizate, care au dus la dezvoltarea acestor 
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culturi în cadrul fermelor de semi-subzistență, dar la o scară mult prea mică. 
Suprafețele pomicole sunt, cu precădere, fragmentate (Anton C., 2016).  

Zonele colinare înalte ale județului Bistrița-Năsăud, suprapuse UAT-urilor 
Bistrița, Năsăud, Braniște, Cireșoaia, Teaca, Posmuș, Cetate, Ciceu-Mihăiești, 
întrunesc toate condițiile pedoclimatice favorabile cultivării pomilor fructiferi, 
predominant meri și pruni, urmați de peri, cireși, vișini (Cocean P., Boțan C.N., 
Ilovan Oana-Ramona, 2011). Însă, cu toate acestea, cea mai ridicată productivitate 
pomicolă este înregistrată pe raza municipiului Bistrița (aproximativ 80% din 
producția totală a bazinului pomicol bistrițean), secondată de comuna Dumitra 
(Cocean P., 2007, p. 124). 

Pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud există o suprafață de aproximativ 
8.400 ha ocupate cu livezi (2014), cele mai multe cultivate cu meri și pruni, o 
suprafață sensibil diminuată față de anul 1990 când s-au înregistrat 12.400 ha livezi. 
Datorită situației dificile prin care trece sectorul pomicol s-a încercat, la nivel 
județean, stoparea declinului suprafețelor ocupate cu livezi prin reîntineriri cu soiuri 
și specii mai rezistente și productive la schimbările climatice apărute de-a lungul 
timpului. Cu toate acestea, s-a reușit doar o încetinire a declinului, deoarece 
plantațiile tinere ocupă doar 907 ha, restul plantațiilor având o vârstă cuprinsă între 
16-41 ani (Vezi ce suprafețe de livadă și de vie mai sunt în Bistrița-Năsăud, 2015).

La nivelul Ținutului Ciceului, pomicultură în sistem intensiv regăsim doar 
în comunele Ciceu-Mihăiești și Petru Rareș, aproximativ 550 ha (2014), conform 
APIA, restul comunelor având suprafețe mai restrânse și sub forma unor livezi 
tradiționale inserate gospodăriilor individuale, de multe ori în asociere cu suprafețe 
destinate fânețelor (Potra Alexandra, 2017, p. 234). 

Ferma Pombis și-a facut simțită prezența în sectorul pomicol atât la nivel 
județean, fiind cea mai mare fermă de profil din Bistrița-Năsăud, cât și la nivel 
național prin investițiile derulate în scopul creșterii productivității și calității 
produselor. Dacă la început compania s-a concentrat numai asupra comercializării 
de fructe, pe parcursul timpului s-a trecut la diversificarea produselor, prin 
introducerea pe piață a 2 branduri de sucuri naturale: Alma și „Livada cu soare”. Pe 
plan local, ferma Pombis s-a implicat inclusiv în promovarea unor concursuri 
precum Grădinarul creativ („Grădinarul creativ”, primul concurs din „Săptămâna 
meseriilor”, 2017), prin acțiuni de sponsorizare, care au avut ca și scop deprinderea 
de cunoștințe și abilități în rândul tinerilor pasionați de pomicultură (Potra 
Alexandra, 2017, p. 236). 

Pe teritoriul țării noastre există mai multe stațiuni de cercetare pomicolă 
(Iași, Băneasa, Pitești-Mărăcineni, Vâlcea, Fălticeni, Bistrița). Transilvania este 
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deservită de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, care 
prin activitatea desfășurată are ca și obiectiv cercetarea, dezvoltarea și inovarea 
pomiculturii atât la nivel regional cât și național. Instituția mai asigură și o gamă de 
activități comerciale și de consultanță, prin cele patru laboratoare pe care le deține: 
genetică și ameliorare soiuri, înmulțire și ameliorare portaltoi, tehnologii pomicole, 
protecţia plantelor şi virologie pomicolă. În cadrul Staţiunii din Bistriţa au fost create 
şi omologate peste 30 specii de măr, prun și cireş. Atingerea acestor rezultate a făcut 
ca stațiunea să fie singura din România care a fost inclusă în 2 proiecte internaționale 
și colaborări bilaterale cu țări precum: SUA, Franța și Slovenia. 

Rolul marketingului produselor alimentare a fost evidențiat și de anumiți 
agenți economici sau autorități locale bistrițene, motiv pentru care „mărul”, ca 
produs brut reprezentativ pentru județul amintit mai sus, a devenit simbolul mai 
multor evenimente, precum Festivalul de satiră și umor „Mărul de aur”, Sărbătoarea 
Mărului. Ba mai mult, prin programul „Fructe în școli”, lansat de Guvernul 
României prin Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, mulți copii din sistemul 
preuniversitar au beneficiat de consumul unor produse pomicole, reprezentanții 
fermei POMBIS confirmând acest fapt.  

Cadrul legal privind afirmarea pomiculturii este statuat de Legea nr. 348 din 
10 iulie 2003 a pomiculturii, care reglementează modul de funcționare al plantațiilor 
pomicole, acțiunile de întreținere a acestora, modul de valorificare și evaluare a 
fructelor.  

Piața de desfacere a produselor obținute este una neatractivă și dependentă 
de piețele de mărfuri urbane, mergând primordial înspre marile unități de tip retail. 
Există câteva documente legislative care reglementează modul de comercializare a 
produselor alimentare. Legea nr. 57/2015 pentru modificarea O.G. nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă stipulează faptul că „Orice 
comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă 
practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice” și 
evidențiază faptul că toți comercianții au obligativitatea de a semnala distinct 
produsele la reducere sau ofertele promoționale. 

Legea nr. 150/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 
privind comercializarea produselor alimentare încurajează alocarea unor spații de 
expunere de către comercianți pentru produsele românești, cu menționarea 
elementelor de identitate ale etichetei. În acest context, a fost avansat un proiect 
legislativ, Legea „51% produse româneşti în magazine”, inițiatorii urmărind 
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promovarea a 51% produse alimentare românești în supermarketuri, amendând 
ulterior acțiunea la sintagma „lanţ scurt de aprovizionare”, pentru a nu primi obiecții 
din partea UE în ceea ce privește limitarea altor produse alimentare în cadrul 
unităților comerciale. Potrivit proiectului, se elimina inclusiv taxa de adaos 
comercial, practicată de unele magazine. La ora actuală, legea nu a fost promulgată. 

Pe de altă parte, producătorii sunt încurajați să obțină certificare ecologică 
pentru produsele obținute, Legea nr. 724/2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale insistând asupra condițiilor prin care un produs poate fi certificat 
tradițional. 

Pomicultura, deși decăzută în derizoriu ultimele decenii, încă deține 
premisele unei activități economice cu o serie de avantaje, de la obţinerea fructelor 
pentru consum, asigurarea unor forme de prelucrare industrială a produselor 
agricole, obținerea unor produse derivate (sucuri, gemuri, oţet etc.) până la un 
important rol de coeziune socio-economică prin crearea unor locuri de muncă, a 
unor branduri și crearea unor rețele comerciale la nivel național și internațional. 

Contextul teritorial 
Valea Mare, arealul analizat, aparține microregiunii GAL Ținutul 

Haiducilor, o entitate teritorială prin intermediul căreia sunt mobilizate, la ora 
actuală, cele mai multe inițiative la nivelul comunității. Cu toate acestea, proiectele 
accesate de GAL sunt orientate spre infrastructura de transport și tehnico-edilitară, 
activități de turism și mai puțin dedicate sectorului primar.  

Pe de altă parte, Valea Mare este inclusă bazinului hidrografic Someșul Mare 
și este circumscrisă spațiului geografic mental ciceuan, unde pomicultura, pe lângă 
faptul că a reprezentat o activitate agricolă cu tradiție îndelungată, a devenit și un 
reper identitar pentru locuitorii acesteia. Zona, prin caracteristicile fizico-geografice 
deținute (versanți cu orientare sudică, soluri fertile unor culturi de pomi fructiferi 
etc.), s-a individualizat ca un important bazin pomicol la nivel județean. 
Accesibilitatea ridicată a localităților față de drumurile rutiere face ca inclusiv piața 
de desfacere să fie, teoretic, una extrem de avantajoasă. De altfel, de această 
conectivitate a beneficiat și ferma POMBIS din Ciceu-Mihăiești.  

Pentru a evidenția și mai concret realitatea din teritoriu, au fost propuse 3 
studii de caz, corespunzând celor 3 unități administrativ-teritoriale, două dintre ele 
situate pe Valea Mare, pe de o parte Ciceu-Mihăiești prin includerea fermei POMBIS 
ca studiu de caz, pe de altă parte, cele două comune, Ciceu-Giurgești și Negrilești, 
care au în prezent un destin diferit al pomiculturii față de comuna învecinată. 
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METODOLOGIE  

Din punct de vedere metodologic, prezentul studiu a fost elaborat prin 
parcurgerea celor trei etape ale realizării unei cercetări științifice, și anume 
acumularea informațiilor și crearea bazei de date, etapa analitică și cea deliberativă. 
Pe parcursul acestui demers, au fost utilizate o serie de metode, dintre care amintim: 
documentarea bibliografică, observația, ancheta sociologică, metoda cartografică, 
analiza și sinteza. 

Acumularea informațiilor și crearea bazei de date. Într-o primă fază, 
această etapă s-a realizat prin documentarea bibliografică ce a avut în vedere 
consultarea lucrărilor științifice ce tratează fie teritoriul analizat, fie conceptul 
dezbătut, a website-urilor de specialitate ce conțin informații cu caracter legislativ, 
aferente desfășurării activităților pomicole, ori cele referitoare la Politica Agricolă 
Comună a Uniunii Europene, ratificată la nivel național prin Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale.  

Utilizarea metodei cartografice a facilitat crearea unei baze de date GIS, cu 
informații referitoare la evoluția în timp a exploatațiilor pomicole. Datele au fost 
obținute prin vectorizarea suprafețelor pomicole de pe materialele cartografice 
provenite din perioade diferite - Planurile directoare de tragere (1:20.000), Harta 
topografică a României (1:25.000), ortofotoplan (1:5.000) (a se vedea Tabelul 2). 

Documentarea în teren, un alt demers metodologic specific acestei etape, s-
a realizat pe baza unor interviuri semi-structurate, concepute anterior descinderii în 
realitatea locului. În linii mari, prin tematicile acestora s-a dorit obținerea unor 
informații legate de evoluția suprafețelor pomicole, începând cu perioada comunistă, 
când în areal, ca de altfel, în general, în spațiul românesc, au apărut formele de 
exploatare de tipul livezilor comune, până în prezent, respectiv identificarea unor 
exemple de bune practici, dar și a perspectivelor de revigorare a economiei locale 
prin valorificarea exploatațiilor pomicole. Interviurile au fost aplicate în perioada 2-
6 mai 2017, fiind vizate trei tipuri de stakeholderi, autoritățile locale, reprezentanți 
ai fermei pomicole POMBIS, proprietarii de livezi (Tabelul 1). 

Pe lângă ancheta sociologică, documentarea în teren s-a realizat pe baza 
observației directe, materializată prin cartarea și fotografierea unor elemente de 
interes. 

Etapa analitică a constat în centralizarea, analizarea și interpretarea datelor 
și informațiilor acumulate în faza anterioară a cercetării. Reconstituirea spațio-
temporală a suprafețelor pomicole, analiza a trei studii de caz și expunerea 
problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare de tip top-down (de sus 
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în jos, de la autoritățile locale la proprietari), analiza SWOT a pomiculturii din 
teritoriul analizat sunt principalele direcții urmărite în această etapă. 

Tabelul 1. Categorii de respondenți intervievați în cadrul documentării pe teren 

Tip 
respondent 

Nume și 
prenume 

Ocupația Localitate Vârsta

Antreprenor - Inginer, ferma 
POMBIS 

Ciceu-Mihăiești, 
com. Ciceu-
Mihăiești 

~ 30 ani 

Autorități 
locale 

PINTEA Dinu Viceprimar  Ciceu-Giurgești, 
com. Ciceu-
Giurgești 

~ 40 ani 

Autorități MUREȘAN 
Valentin 

Primar Ciceu-Mihăiești, 
com. Ciceu-
Mihăiești 

~ 50 ani 

Autorități PUGNA Marița Consilier local Negrilești, com. 
Negrilești 

57 ani 

Autorități PURJA Vlad Primar  Târlișua, com. 
Târlișua 

40 ani 

Autorități 
locale 

HOGNOGI Sorin Primar  Spermezeu, com. 
Spermezeu 

41 ani 

Autoritate 
locală 

ONUL Gheorghe Primar  Salva, com. Salva 60 ani 

Autoritate 
locală 

MOVILEANU 
Gabriel 

Viceprimar  Salva, com. Salva ~ 40-50 ani 

Autoritate 
locală 

CEUCA Ioan Expert achiziții 
publice 

Zagra, com. Zagra ~ 50 ani 

Localnici  - - Negrilești, com. 
Negrilești 

~ 50-70 ani 

Localnici  - - Ciceu-Giurgești, 
com. Ciceu-
Giurgești 

~ 50-70 ani 

Localnici - - Ciceu-Giurgești, 
com. Ciceu-
Giurgești 

~ peste 60 
ani 

Etapa deliberativă a presupus emiterea unor propuneri pentru revitalizarea 
activităților și suprafețelor pomicole din comunele Ciceu-Giurgești și Negrilești, 
elaborarea planșei cu propuneri și formularea unor concluzii.  



47 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Reconstituiri spațio-temporale ale suprafețelor pomicole de pe Valea 
Mare 

 Localizat la interferența dealurilor înalte (600-800 m) cu zona joasă a 
Culoarul Someșului Mare, în bazinetul depresionar al Văii Mari, teritoriul analizat 
prezintă condiții climatice și pedologice prielnice pomiculturii. Factorii de 
favorabilitate au determinat ca cele două comune, Ciceu-Giurgești și Negrilești, să se 
înscrie în categoria celor cu tradiție în practicarea activităților pomicole, axate în 
special pe cultura de măr (Ionatan și Golden) și prun (bistrițe sau bistrițene), însă fără 
a înregistra o producție care să definească o agricultură intensivă.  

 De-a lungul timpului, la nivelul Văii Mari, exploatațiile și produsele 
pomicole au cunoscut varii forme de valorificare, începând încă cu perioada 
medievală, când diferitele taxe percepute comunității (dările spre administrația 
domeniului Ciceului, sec. XIV-XVI) erau asociate unor cantități de fructe sau în 
perioada comunistă când, prin politicile agricole ale vremii, livezile aflate în 
proprietatea locuitorilor au fost colectivizate. În prezent, pe fondul trecerii la 
proprietatea individuală, implicit a capacității reduse de susținere a unor activități 
pomicole care să depășească pragul subzistenței, recolta înregistrată anual asigură 
consumul familial de fructe proaspete, iar o parte a acesteia este prelucrată tradițional 
pentru obținerea compotului, dulceții ori pentru țuică. 

Tabelul 2. Sursele cartografice utilizate 

Perioada analizată Sursa cartografică utilizată 
1929-1958 Planurile directoare de tragere, scara 1:20 000 
1978 Harta topografică a României, scara 1:25 000 
2014 Ortofotoplan

Analizând evoluția spațio-temporală a suprafețelor pomicole pe baza a trei 
tipuri de surse cartografice (Tabelul 2), ce relevă situația acestora pe parcursul 
secolelor XX-XXI, au fost surprinse următoarele aspecte (Figura 2): 

 - în intervalul 1929-1958, activitățile pomicole se desfășurau pe exploatații
restrânse, întreaga suprafață pomicolă vectorizată la nivelul comunelor Ciceu-
Giurgești și Negrilești s-a ridicat la valoarea de 19,4 ha. Printre principalii factori care 
au determinat această situație se numără fragmentarea terenurilor agricole prin 
reforma agrară din 1921, ce avea drept scop împropietărirea țăranilor fără pământ 
prin desproprietărirea moșierilor (Glogovetan Oana, 2014) respectiv boom-ul 
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demografic de la finele secolului XIX, survenit la nivelul întregului teritoriu 
transilvănean, care a generat o creștere alarmantă a presiunii asupra terenurilor 
agricole, avându-se în vedere în principal utilizarea acestora în scopul asigurării 
produselor agricole de bază (grâu, cartofi, porumb, secară etc.) în consumul 
alimentar al populației și hrană furajeră animalelor. 

- datele vectorizate pe harta topografică a României, 1:25.000, surprind
extensiunea spațială a suprafețelor pomicole în plină perioadă postbelică (1978), 
asociată regimului comunist, a căror acțiuni, precum desființarea exploatațiilor 
particulare, respectiv realizarea procesului de colectivizare, au influențat covârșitor 
modul de organizare și funcționare a agriculturii românești. Pe Valea Mare, aceste 
decizii politice s-au concretizat printre altele în dezvoltarea livezilor comune, prin 
unirea propietăților individuale în cadrul C.A.P.-ului, respectiv extinderea acestora, 
de la circa 19 ha, însumate la mijlocului secolului XX,  la 190,5 ha în anul 1978. Deși 
a reprezentat perioada cu un randament maxim a exploatațiilor pomicole, ca urmare 
a mecanizării și integrării acestora unor centre de producție dezvoltate, beneficiul 
direct obținut de localnicii celor două comune de pe Valea Mare, Ciceu-Giurgești și 
Negrilești, era unul minim, sub forma unei cote de recoltă. 

- în perioada actuală (2014), suprafețele pomicole din arealul studiat
însumează valoarea de 256,4 ha, însă marea extensiune a acestora nu relevă și o 
productivitate ridicată. În mod contrar, pe fondul îmbătrânirii livezilor, a 
abandonării acestora ori a transformării lor în fânețe/pășuni, recolta asigură doar 
consumul familial de fructe. Starea de degradare a livezilor trădează efectele 
declinului demografic, corelat cu retrocedarea terenurilor foștilor proprietari după 
1990, măsură ce a generat dificultăți în gestionarea exploatațiilor pomicole excesiv 
fărămițate, proprietarul individual confruntându-se cu probleme legate de capitalul 
financiar necesar investiției în modernizarea și mecanizarea activităților pomicole. 
Argumente în acest sens stau și informațiile colectate pe baza interviurile aplicate pe 
teren, multe dintre discuțiile avute cu localnicii fiind dezvoltate în jurul opiniei 
conform căreia ,,livezile sunt îmbătrânite, au fost în proprietate privată dar 
suprafețele sunt degradate, nu s-au mai stropit, nu s-a mai ocupat nimeni de ele” 
(Pugna Marița, consilier comuna Negrilești). 

Pomicultura ciceuană în prezent 
Cercetarea realizată în această parte a lucrării s-a raportat la 3 studii de caz, 

două dintre acestea fiind asociate versanților Văii Mari, cu livezile îmbătrânite din 
comunele Ciceu-Giurgești și Negrilești, cultivate într-o formă de subzistență, 
respectiv, pentru a avea o imagine de perspectivă asupra viabilității practicării 
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activităților pomicole în acest teritoriu, s-a analizat ferma pomicolă POMBIS, situată 
în comuna Ciceu-Mihăiești, care, de altfel, limitează în partea vestică arealul de 
studiu. 

Documentarea pe teren realizată în toate cele 3 localități ce au servit drept 
studii de caz a urmărit, prin intermediul aplicării unor interviuri semi-structurate, 
obținerea unor informații concrete legate de extensiunea suprafețelor pomicole, 
starea de conservare a acestora, formele de exploatare și regimul de proprietate, 
existența sau inexistența unor forme de asociere și comercializare.  

Tabelul 3. Indicatori analizați pentru studiile de caz alese 

Indicatori Ciceu-Mihăiești Ciceu-Giurgești Negrilești 
Extensiunea 
livezilor 

250 ha 118 ha 135 ha 

Starea livezilor Întreținută Precară Degradată 
Forme de 
exploatare 

Fermă pomicolă POMBIS-
intensiv 

Subzistență Subzistență 

Regim de 
proprietate 

Asociativ/individual Individual Individual 

Forme de 
asociere 

Fermă pomicolă POMBIS Cooperativă 
agricolă - inițiativă 

_ 

Forme de 
comercializare 

Supermarketuri, piață agro-
alimentară, vânzări en-gros 
(național), sub formă de 
produse finite (sucurile Alma și 
„Livada cu Soare”) 

_ _ 

Cea mai mare extensiune de livezi se regăsește în perimetrul comunei Ciceu-
Mihăiești, unde ferma Pombis a închiriat sau cumpărat de la proprietari individuali 
terenurile ocupate cu livezi, respectiv 250 ha. Celelalte două comune înregistrează 
fiecare aproximativ jumătate din suprafața deținută de Pombis, însă starea de 
întreținere a livezilor este una precară, cu soiuri îmbătrânite, netratate și cu o 
productivitate foarte scăzută.  

Dacă în Ciceu-Mihăiești, forma de exploatare este una intensivă prin 
intermediul S.C. POMBIS S.A., în celelalte două localități-reședințe de comună 
livezile se regăsesc, majoritar, în cadrul gospodăriilor individuale ale localnicilor sau 
în apropierea acestora, fructele obținute (mere, prune) fiind utilizate pentru 
consumul propriu, fără vreo comercializare externă.  
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Tot aici se constată o fragmentare accentuată a suprafețelor pomicole și 
schimbarea tipului de folosință a acestora (în general, sunt folosite pentru pășunat și 
fânețe, datorită subvențiilor APIA) până la stadiul de abandonare: „Avem doar vreo 
7-8 hectare compacte, producţia este proprie, oamenii nu au unde să vândă mai
departe” (Pintea Dinu, viceprimar, Ciceu Giurgești).

Practicarea unei agriculturi intensive în acest areal este îngreunată pe de-o 
parte de îmbătrânirea populației și gradul de mecanizare scăzut, iar pe de altă parte 
de inexistența unei asociații a micilor producători care ar facilita accesul pe piață al 
produselor. Ideea asocierii nu este străină nici locuitorilor din Ciceu-Giurgești, 
confirmându-ni-se pe teren faptul că a existat aici inițiativa unei cooperative agricole 
în urmă cu câțiva ani, însă din varii motive aceasta nu s-a materializat. 

Ferma pomicolă Pombis (Ciceu-Mihăiești) 
Comparativ cu vechile livezi cooperativizate ce funcționau în timpul 

regimului comunist în localitățile Ciceu-Giurgești și Negrilești, ferma pomicolă 
Pombis din Ciceu-Mihăiești a beneficiat de un alt destin, azi fiind recunoscută pe 
plan regional, național și chiar internațional pentru producția de mere și prune 
destinate consumului alimentar, dar și datorită sucului natural ALMA, ce a devenit 
un brand pe piața agro-alimentară.  

Continuând activitatea începută încă din perioada socialistă (circa 1960), 
însă resuscitată după anul 1991, odată cu intrarea sub egida societății comerciale 
Pombis, ferma deține o suprafață de exploatare pomicolă ce se ridică la 220 ha (160 
ha meri, 35 ha pruni, 15 ha cireşi), întregul domeniu fiind localizat în Ciceu-
Mihăiești, satul-reședință a comunei omonime. In ceea ce privește regimul de 
proprietate al terenului, 50% din totalul acestuia este deținut de Pombis, iar 50% este 
arendat de la localnici, care primesc anual, în baza contractului semnat, o cantitate 
de fructe sau contravaloarea în bani a acesteia. 

Alături de investițiile demarate din capitalul financiar propriu, dezvoltarea 
fermei Pombis s-a realizat prin atragerea unor fonduri, precum SAPARD sau PNDR 
2007-2013, care au facilitat modernizarea fermei prin crearea unui sistem cu 
atmosferă controlată, achiziționarea unei mașini de sortare și calibrare a merelor și 
extinderea sistemului de irigare. Investițiile realizate de-a lungul timpului de această 
societate au vizat de asemenea reîntinerirea livezilor cu soiuri de pomi fructiferi 
aduse din Olanda și Ungaria, întrucât acestea s-au dovedit a fi mai rezistente la 
condițiile climatice și mai productive.  
Producția anuală de fructe se ridică la circa 4.000 tone  mere și circa 700 tone prune, 
aceasta fiind distribuită spre comercializarea în hipermarketuri precum Auchan, 
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Carrefour sau în piețele agro-alimentare din Bistrița și Cluj-Napoca. Totodată, o 
parte din cantitatea de mere este utilizată pentru producerea unor sucuri naturale 
(Alma și Livada cu Soare). Pe lângă cooperarea cu agenți economici din străinătate, 
ferma pomicolă a fost implicată și în programul național ,,Mărul în școli”, asigurând 
mere pentru un număr de 29.000 elevi din județul Bistrița Năsăud. 

Figura 3. Ferma POMBIS – interior (mașină de sortare a merelor) și exterior (livadă) 

Activitățile din cadrul fermei pomicole fac ca aceasta să angreneze locuitori 
ai satului Ciceu-Mihăiești ca forță de muncă permanentă, în timp ce în sezonul 
recoltei, aria de polarizare este extinsă până la nivel regional (muncitori din județele 
Maramureș, Mureș sau alte localități din Bistrița-Năsăud), înregistrându-se până la 
300 angajați. 

În viitorul apropiat, societatea comercială Pombis are în plan extinderea 
suprafețelor pomicole și cu alte culturi precum nuci, aluni și cireși și achiziționarea 
de noi tehnologii care să faciliteze prelucrarea unei cantități cât mai mare și variată 
de fructe. 

Ciceu-Giurgești 
În cazul localității Ciceu-Giurgești, în urma descinderii în teren, ies la iveală 

o serie de probleme în ceea ce privește suprafețele pomicole, precum: lipsa unei
suprafețe compacte care să susțină asocierea exploatațiilor, livezi îmbătrânite,
interesul scăzut al populației spre practicarea unei astfel de activități, neîncrederea
privind formele de asociere cât și lipsa forței de muncă.

Autoritățile publice locale semnalează faptul că, la ora actuală, livezile sunt 
îmbătrânite, în trecut fiind „livada colectivului”, iar suprafețele pomicole sunt 
extrem de fragmentate. Există o suprafață compactă de doar 7-8 ha, ceea ce face 
dificilă practicarea unei agriculturi în regim intensiv: „Sunt mai mulți proprietari, 
avem doar vreo 7-8 hectare compacte, restu’ sunt împrăștiate” (Pintea Dinu, 
viceprimar, Ciceu-Giurgești). Primordial, recolta obținută este utilizată pentru 
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producerea țuicii, însă doar pentru consum propriu. În acest sens, primăria a 
demarat o campanie de informare asupra unei posibile forme asociative, mijloacele 
de consultare publică aleasă fiind sporadice și cu puțini participanți prezenți. 
Rezultatul, evident, nu a fost transpus nicicum în realitate. 

Pe de altă parte, comunitatea locală, mare parte locuitori cu vârsta peste 60 
ani, unii dintre ei intervievați pe teren, validează afirmațiile autorităților locale în 
ceea ce privește starea de degradare în care se află livezile. Livezile sunt toate în 
proprietate individuală, neexistând o suprafață compactă a acestora. Rentabilitatea 
culturilor de măr sau prun este una foarte redusă, în lipsa forței de muncă apte de 
muncă, a lipsei unui parc agricol dar și a unor măsuri de întreținere necesare 
culturilor. Lipsesc resursele financiare care să-i motiveze să investească în 
reîntinerirea livezilor, iar ținând cont de vârsta proprietarilor de livezi, interesul 
antreprenorial este unul redus spre inexistent. Nici situația juridică a terenurilor nu 
îi ajută foarte mult, majoritatea neavându-le intabulate. 

Urmărind în cadrul documentării pe teren reacțiile localnicilor referitoare la 
ideea creării unei cooperative agricole, inițiativă deja lansată de primărie, părerile 
sunt împărțite, însă majoritatea manifestă o ușoară reținere generată de lipsa de 
încredere în autorități sau slaba informare cu privire la ceea ce implică o cooperativă 
agricolă „nu știu, nu am auzit despre asocieri, știu că la primărie nu sunt asociații ci 
doar proprietari individuali” (pensionar, 68 ani, Ciceu-Giurgești). Slaba campanie de 
informare din partea autorităților a indus în percepția localnicilor faptul că termenul 
„asociere” este sinonim cu fostele C.A.P-uri din perioada socialistă. 

Această atitudine recalcitrantă din partea localnicilor îngreunează 
revitalizarea culturilor pomicole din zonă și descurajează orice formă de asociere 
care ar putea conduce la dezvoltarea socio-economică a zonei. Cu toate că zona ar 
avea un potențial pomicol important, cu atât mai mult în contextul reîntineririi 
livezilor, lipsa unei piețe de desfacere își spune cuvântul. 

Negrilești 
Localitatea Negrilești reprezintă o altă locație analizată, dar în acest caz 

starea de degradare a suprafețelor pomicole este una și mai accentuată „Am avut 20 
hectare de măr, am avut 15 hectare de prun şi 3 hectare de nuc, dar suprafețele sunt 
degradate, nu sunt interese spre a accesa proiecte pe dezvoltare pomicolă” (Pugna 
Marița, consilier local, Negrilești). Deși există o suprafață compactă care creează 
premisele unei asocieri agricole, acest lucru nu s-a realizat până în prezent. 
Productivitatea culturilor este una foarte scăzută „producţiile sunt mici şi soiurile mai 
puţin productive, mai reci” (Pugna Marița, consilier local, Negrilești). 



54 

Figura 4. Starea de conservare a suprafețelor pomicole din Negrilești 

Interviurile aplicate autorităților locale surprind o atitudine care trădează 
lipsa dorinței de a investi în suprafețele pomicole și orientarea spre alt tip de culturi 
mai puțin specifice zonei precum cea de tomate, considerată mult mai rentabilă 
„Ceea ce se încearcă acuma îi măsurile pe suprafeţe pentru cultura de tomate” (Pugna 
Marița, consilier local, Negrilești). 

Comunitatea locală are caracteristici similare comunei învecinate, Ciceu-
Giurgești, respectiv populație îmbătrânită, cu terenuri neintabulate și  orientați spre 
obținerea unor finanțări rapide, cum sunt cele de la APIA. Acesta este și motivul 
pentru care multe din suprafețele pomicole au fost abandonate și transformate în 
pășuni și fânețe.  

Și în acest caz, localnicii nu au manifestat un interes prea ridicat spre 
valorificarea livezilor, cu toate că au existat propuneri de asociere din partea unui 
localnic. Experiențele nereușite din trecut îi determină pe localnici să fie mai 
circumspecți în ceea ce privește disponibilitatea lor. 

Disfuncțiile identificate în teritoriu surprind lipsa unei reale cooperări între 
autorități și localnici, fapt ce se materializează într-o economie locală deficitară și 
dependentă de ajutoare de stat (pensii, șomaj) și de reorientarea populației mai tinere 
spre alte locații mai atractive socio-economic. 

ANALIZA SWOT 

Cu ajutorul analizei SWOT, s-a evidențiat faptul că în arealul analizat există 
condiții favorabile exploatării pomicole, condiții pedoclimatice dublate de o 
îndelungată tradiție a activității, cu atât mai mult dacă luăm în considerare și 
Dealurile Bistriței. Ba mai mult, existența Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
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Pomicultură Bistrița și GAL-ului Ținutul Haiducilor pot reprezenta puncte de spijin 
pentru pomicultori. Există, de asemenea, și o serie de acțiuni (evenimente, 
concursuri, programe) cu specific pomicol în zonă, care pot asigura o notorietate 
arealului din punct de vedere pomicol. 

Printre punctele slabe identificate menționăm discontinuitatea suprafețelor 
pomicole, neintabularea terenurilor, gradul accentuat de îmbătrânire al livezilor. De 
asemenea, populația îmbătrânită nu este receptivă la ideea asocierii, iar acest fapt este 
alimentat și de lipsa informării din partea autorităților locale. 

Oportunitățile sunt multiple: crearea unei baze de date cu informații despre 
suprafețele pomicole, accesibilă proprietarilor, dar și identificarea unor experți din 
cadrul APIA pentru informarea proprietarilor cu privire la potențialul pomicol pot 
conduce la constituirea unei asociații de producători. 

Tabelul 3. Analiza SWOT a pomiculturii ciceuane 

Puncte tari Puncte slabe 
 Tradiția arealului în exploatarea

unor suprafețe pomicole
 Condiții fizico-geografice

favorabile practicării pomiculturii
 Existența unui model de bună

practică în zonă: ferma Pombis
 Calitatea superioară a produselor

obținute (țuică, gem, compot)
 Existența Stațiunii de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pomicultură
Bistrița

 Existența, la nivel județean, a
unor suprafețe extinse de livezi
(Dealurile Bistriței)

 Existența unor forme de
promovare a produselor pomicole
(Festivalul Mărului, Grădinarul
creativ)

 Existența GAL-ului  Ținutul
Haiducilor

 Existența unor linii de finanțare
europeană care încurajează
revitalizarea livezilor și

 Fărâmițarea accentuată a suprafețelor
pomicole

 Gradul accentuat de îmbătrânire a livezilor
 Fenomene demografice de risc

(îmbătrânire, bilanț migratoriu)
 Inexistența unor forme de asociere și

receptivitatea scăzută a locuitorilor privind
orice formă de asociere

 Existența unei inițiative eșuate de asociere și
scăderea nivelului de încredere din partea
populației implicate

 Lipsa unui dialog real între autorități și
localnici

 Lipsa informării și a consultanței
locuitorilor din partea autorităților
competente

 Lipsa de investitori din spațiul rural analizat
 Imposibilitatea de autofinanțare a

localnicilor
 Incertitudinea, din punct de vedere juridic,

a terenurilor (necesitatea intabulării)
 Incapacitatea de coordonare a autorităților

locale sau a altor actori locali și lipsa unui
leadership local



56 

constituirea unor forme de 
asociere 

 Schimbarea funcționalității suprafețelor
pomicole în pășuni și fânețe

 Orientarea spre alte culturi (spre exemplu:
tomate) și spre creșterea animalelor

 Informare scăzută privind anumite
inițiative antreprenoriale (în obținerea de
certificate ecologice tradiționale)

Oportunități Riscuri 
 Intabularea terenurilor
 Crearea unei baze de date de tip

shapefile dedicată  suprafețelor
pomicole (care să conțină
informații despre evoluția
livezilor, suprafața, regimul de
proprietate, tipul culturii, starea)

 Identificarea unor experți din
cadrul APIA care pot demara varii
acțiuni de informare a
proprietarilor de livezi

 Constituirea unei asociații de
producători pe Valea Mare

 Revitalizarea suprafețelor
pomicole prin accesarea unor
surse de finanțare

 Încurajarea unor inițiative
antreprenoriale în rândul
persoanelor fizice

 Reluarea programului „Mărul în
școală”

 Colaborări cu centrele de
dezvoltare pomicolă din Bistrița
sau Cluj și cu alte instituții

 Dispariția unor soiuri autohtone în
detrimentul soiurilor străine

 Efectele accelerate ale schimbărilor
climatice (secetă, grindină, înghețuri târzii)
și lipsa unor tehnici moderne de întreținere
a livezilor

 Continuitatea depopulării spațiului rural
 Refuzul locuitorilor de a se asocia
 Dificultăți în valorificarea produselor pe

piață
 Dispariția suprafețelor pomicole (din cauze

fie fizico-geografice, fie umane)
 Încurajarea produselor din export
 Nerespectarea responsabilităților în cadrul

asociației

Unele dintre riscurile ce pot apărea sunt dispariția soiurilor autohtone, 
inadaptarea acestora la posibilele schimbări climatice sau continuitatea depopulării 
spațiului rural. Se pot ivi dificultăți în comercializarea produselor dacă sunt 
încurajate cele din export. 
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PROPUNERI 

Pentru revitalizarea suprafețelor pomicole de pe Valea Mare, date fiind și 
rezultatele analizei diagnostic, au fost propuse două direcții de dezvoltare, pe de o 
parte informarea, sensibilizarea, conștientizarea și responsabilizarea comunităților 
locale privind importanța creării unei asocieri în vederea exploatării suprafețelor 
pomicole și valorificării fructelor sau produselor obținute, iar pe de altă parte 
inițierea unei forme de asocieri care să avantajeze atât producătorii cât și beneficiarii 
(consumatorii). Formele de consultare utilizate pot fi afișe cu posibilele 
dezbateri/consultări publice sau flyere distribuite în căsuța poștală a locuitorilor.  

a). Informarea, sensibilizarea, conștientizarea și responsabilizarea 
comunităților locale privind importanța creării unor forme de asociere 

În urma documentării pe teren în comunele Ciceu-Giurgești și Negrilești, 
locuitorii au semnalat insuficienta lipsă de informare din partea factorilor de decizie 
privind orice tip de inițiativă economică. Pentru o informare adecvată, direcția 
recomandată este cea „de sus în jos”, pornind de la administrația și instituțiile locale 
(primărie, școală, biserică) spre proprietarii de livezi. Totodată, s-ar putea apela la 
delegarea unei persoane avizate din APIA pentru transmiterea tuturor informaţiilor 
privind înființarea unei asociații și avantajele de care ar dispune comunitatea locală 
în urma creării acesteia. Crearea unui birou de consultanţă în cadrul instituţiilor 
publice din localitate ar putea facilita procesul birocratic în accesarea de fonduri 
europene și ar încuraja diferitele inițiative venite din partea localnicilor.  

Dacă partea de informare a comunității locale este asigurată prin mijloace de 
consultare specifice, pentru sensibilizarea și conștientizarea locuitorilor privind 
existența unei forme asociative se recomandă crearea unor broșuri cu exemple de 
bune practici în domeniul pomicol, ghiduri detaliate și explicate de o persoană 
specializată în accesarea unor măsuri PNDR, dar și organizarea unor consultări 
publice unde să fie invitați proprietarii de livezi. 

Nu în ultimul rând, este necesară crearea unei baze de date de tip shapefile, 
la nivel de primărie, ce poate fi accesată de orice proprietar de teren. Baza de date ar 
conține informații la nivel de parcelă, precum: suprafața parcelelor, starea în care 
acestea se găsesc, tipul de cultură sau proprietarul parcelei. Realizarea unei astfel de 
baze de date ar duce și la clarificarea, din punct de vedere juridic, a situației din 
prezent, deoarece majoritatea terenurilor nu sunt intabulate. În lipsa neacoperirii 
legale a terenului deținut, devine imposibilă orice valorificare economică a 
respectivelor parcele.  
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Prin Ordonanța de Urgență nr. 35/2016 privind modificarea și completarea 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, unitățile administrativ-
teritoriale primesc finanțare din bugetul Agenției Naționale pentru Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, în baza unui contract de finanțare anual, pentru intabularea 
terenurilor. Tot în acest scop, ANCPI a lansat un ghid prin care orice primărie poate 
urmări etapele necesare obținerii finanțării. 

b). Crearea unor forme de asociere 
Înscriindu-se și în direcția promovată de Uniunea Europeană, România 

încurajează prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și alte 
politici agricole, creșterea competitivității zonelor rurale prin crearea unor forme 
asociative. Și în cazul de față, se constată faptul că din prisma existenței unei 
multitudini de terenuri individuale a căror proprietari sunt în vârstă și nu au o 
capacitate de susținere financiară, ideea asocierii ar reprezenta singura oportunitate 
pentru valorificarea pe piața comercială a produselor obținute, fie ele în stare brută 
sau prelucrată. 

Printre beneficiile înființării unei asociații amintim creşterea producţiei, 
creşterea gradului de accesare a unor linii de finanțare, creşterea gradului de 
modernizare și mecanizare a exploataţiilor pomicole, dar și asigurarea 
consumatorilor asupra unei calități ridicate a produselor cumpărate. 

PNDR 2014-2020 vine în sprijinul proprietarilor de livezi prin 5 măsuri: 
Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători, Măsura 16 – 
Cooperarea, Măsura 4 – Investiții în active fizice, Măsura 6 – Dezvoltarea 
exploatațiilor și întreprinderilor și Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor 
agricole.  

Ideea asocierii în cazul celor două comune analizate, Ciceu-Giurgești și 
Negrilești, este recomandată predominant pentru comercializarea produselor 
pomicole în comun, și mai puțin pe forme de exploatare a suprafețelor pomicole, sub 
forma înființării unei cooperative agricole. Printre beneficiile acesteia, subliniem: 
comercializarea în comun a producţiei, accesul facil pe piața de desfacere, facilitarea 
accesării unor linii de  finanţare, posibilitatea de prelucrare a fructelor şi 
comercializarea produselor obţinute într-un cadru organizat, un profit constant prin 
comercializarea fructelor şi produselor din fructe.  

De asemenea, colateral cooperativei agricole, se propune înființarea unui 
centru de colectare și depozitare a fructelor pe raza administrativă a localității Ciceu-
Giurgești care să preia în condiții de securitate alimentară fructele colectate. Ca și 
proprietar individual, este avantajoasă și obținerea unui certificat ecologic 
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tradițional, care să ateste încă o dată în plus calitatea produsului obținut. Poate fi 
cazul obținerii țuicii la cazan. La nivel de administrație locală, această practică poate 
fi extinsă prin includerea unor produse într-un registru al produselor locale și 
încurajată certificarea unui număr cât mai însemnat de produse autentice locale. 

Figura 5. Propuneri de dezvoltare a suprafețelor pomicole 

Participarea la festivaluri regionale și naționale și târguri tradiționale cu 
produse obținute pe plan local sau chiar crearea unor festivaluri locale tematice poate 
constitui o altă modalitate de promovare a fructelor sau produselor obținute. 
Promovarea în mediul online (prin rețele de socializare, bloguri, forumuri, pagini 
web), în format tipărit (broșuri) dar și prin crearea unor parteneriate de promovare 
(agenții turistice, centre de informare turistică, ONG-uri, magazine) crește 
vizibilitatea produselor comercializate. 
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Pe de altă parte, nu sunt de neglijat nici suprafețele pomicole existente 
pentru care sunt necesare lucrări de regenerare, precum întinerirea unor livezi cu noi 
soiuri de meri sau pruni și extinderea livezilor prin replantări.  

CONCLUZII 

Puterea exemplului, în multe din colțurile țării, a atras după sine apariția 
unor forme de antreprenoriat, indiferent de tipul de activitate economică întreprins. 
Pentru localitățile de pe Valea Mare (BN), pomicultura, deși nu a reprezentat 
activitatea economică predominantă, încă poate avea un cuvânt de spus prin calitatea 
produselor obținute. Ferma Pombis reprezintă un model de bună practică în ceea ce 
privește atât exploatarea suprafețelor pomicole cât și valorificarea fructelor. Ideea 
existenței unei alte forme asociative în vecinătatea acesteia, axată predominant pe 
comercializarea produselor, poate aduce un venit suplimentar comunității locale. 
Existența unei structuri de tip GAL poate reprezenta o altă modalitate de articulare 
a unor proiecte, implicit pe pomicultură. 

Cu cât populația locală este mai informată cu atât se pot afirma acțiuni de 
antreprenoriat. Însă, ținându-se cont de segmentul de vârstă predominant existent 
la ora actuală în spațiul rural analizat (peste 60 ani), această informare trebuie să fie 
inițiată de administrația locală.  

MULȚUMIRI 

Pentru bunăvoința și calitatea informațiilor furnizate, mulțumim 
persoanelor intervievate pe teren, fie ei reprezentanți ai autorităților locale fie 
localnici sau antreprenori. 
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REZUMAT  Industria de artizanat reprezintă un segment economic care aduce 
din ce în ce mai mult profit, cu atât mai mult dacă produsele comercializate sunt 
asociate unui brand (eveniment, personalitate istorică, locație etc.). Prezenta 
cercetare urmărește identificarea elementelor unui meșteșug specific – 
voștinăritul, regăsit în puține locații din România, Căianu Mic fiind cel mai 
important areal de acest gen –, și modul în care acesta își poate susține 
viabilitatea. Prin intermediul unei anchete sociologice în Căianu Mic, metodă 
dublată de o consultare bibliografică consistentă și definitivată prin redarea 
cartografică și grafică a unor informații, s-au analizat elementele specifice 
voștinăritului, de la producător la consumator. Rezultatele identificate susțin 
propunerea unor recomandări ce marjează mai mult pe crearea unor ateliere de 
lucru decât pe patrimonializarea meșteșugului.   

Cuvinte cheie: voștină, meșteșuguri, patrimonializare, apicultură 

INTRODUCERE 

Justificarea temei 
Pe lângă vizitarea propriu-zisă a unei locații turistice, care impresionează 

prin vechime, spectaculozitate, evenimente prilejuite, autenticitate etc., 
consumatorii actului turistic vin în contact și cu cultura locală. Multe din locațiile 
din spațiul rural, fie ele biserici, școli, instituții de cultură, adăpostesc muzee care 
patrimonializează elemente din viața locuitorilor acelui teritoriu. Cu cât sunt mai 
specifice, cu atât crește și gradul de unicitate și atractivitate turistică. 

Căianu Mic se individualizează prin prezența unui meșteșug viu, datorită 
faptului că încă este practicat de o serie de operatori economici locali, respectiv 
voștinăritul. În cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Căian Românul” au fost puse bazele 
unui muzeu etnografic în care este omagiat și voștinăritul. Însă, din lipsa unui spațiu 
mai generos și a unor resurse financiare, momentan muzeul găzduiește mai degrabă 
o multitudine de exponate din categoria unor elemente cu caracter etnografic, de la
piese ce au legătură cu toate meșteșugurile practicate în zonă, până la piese de costum 
popular, vestigii arheologice sau dovezi legate de istoria satului. Evident, printre
acestea se regăsesc și câteva piese emblematice pentru meșteșugul amintit (presă,
ustensile pentru prelucrarea cerii etc.).

Considerăm că valorificarea unui meșteșug prin participarea activă a 
vizitatorilor, fie sub forma practicării unui turism experiențial, emoțional sau prin 
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organizarea unor tabere de vacanță creative ar face din localitatea Căianu Mic o 
destinație turistică și pentru generațiile viitoare.  

Ba mai mult, încurajarea unor agenți economici spre valorificarea cerii în 
alte scopuri (farmaceutic, cosmetic) poate fi o altă oportunitate de perpetuare a 
acestui meșteșug axat pe prelucrarea cerii. 

Obiective 
Principalul obiectiv al studiului constă în analiza economică a unui 

meșteșug, încă viu, demers din care derivă mai multe obiective specifice: 
 analiza socio-economică a comunei Căianu Mic,
 analiza meșteșugului propriu-zis, respectiv a voștinăritului,
 impactul voștinei în viața căienarilor,
 propunerea unor recomandări ce susțin continuitatea meșteșugului.

Patrimoniul muzeal vs. meșteșuguri
Percepute drept instituții de cultură, accesibile publicului și specialiștilor,

muzeele au ca rol conservarea unor elemente de valoare patrimonială, educarea 
publicului și cercetarea științifică a patrimoniului muzeal (Legea nr. 311 din 8 iulie 
2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, 2003).  

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, actualmente sunt inventariate 18 
unități muzeistice care conservă varii piese în funcție de specificul lor. De cea mai 
mare extensiune beneficiază Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, inclusiv prin 
punctele muzeale din teritoriu. Se observă faptul că majoritatea muzeelor au un profil 
memorial sau etnografic, destinate primordial segmentului de populație de vârstă 
tânără (elevi, studenți).  

Multe din muzeele sătești au pornit de la inițiativa unor indivizi pasionați 
sau a unor instituții locale, amplasate în spații special amenajate sau în locații 
improvizate, nefinanțate. Pe lângă acestea, neoficial există colecții realizate de 
persoane pasionate, dar fără o pregătire de specialitate, importanța lor derivă tocmai 
din faptul că adăpostesc o parte importantă a patrimoniului local, reprezentând un 
reper identitar teritorial (Muzeul Țăranului Român, 2008).  

Pe de altă parte, se observă în multe din marile muzee din lume că în centrul 
atenției nu mai sunt exponatele muzeului ci produsul turistic oferit, educarea 
publicului fiind înlocuită cu aclamarea unor exponate recunoscute în detrimentul 
încurajării expozițiilor unor noi artiști (Régis Michel, conservator-șef la Luvru: 
„Cultura trece printr-un fenomen de disneylandizare”, 2013). Publicul reprezintă un 
alt element extrem de important ce condiționează existența unui muzeu, ultimii ani 
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evoluând și modalitățile prin care opinia acestuia este consultată (Zbuchea 
Alexandra, Ivan Loredana, 2008), demers care facilitează sau inhibă, în lipsa lui, 
stabilitatea unui muzeu. Programele educative dezvoltate de aceste instituții de 
cultură și destinate unui public țintă reprezintă o altă modalitate atractivă de 
perpetuare a unor elemente de patrimoniu (Asociația Muzeelor din Olanda, 2010). 

Tabelul 1. Muzeele existente în județul Bistrița-Năsăud 

Nr. 
crt. 

Denumire muzeu Localitate Profil 

1. Muzeul Etnografic Archiud Archiud Etnografie 
2. Muzeul „Casa de vânătoare” Beclean Științele Naturii 
3. Muzeul Protopopiatului Ortodox Beclean Beclean Artă religioasă 
4. Complexul Muzeal Bistrița-Nădăud Bistrița Istorie 
5. Punct Muzeal Ciceu-Mihăiești Ciceu-Mihăiești Artă 
6. Muzeul sătesc „Casa Ethnos” Feldru Etnografie 
7. Muzeul Memorial „George Coșbuc” George Coșbuc Memorial 
8. Muzeul „Casa Săsească” Livezile Livezile Etnografie
9. Muzeul „Cuibul Visurilor” Maieru Memorial 

10. 
Muzeul Literar și Memorial „Teodor 
Tanco” 

Monor Memorial

11. 
Punct muzeal Monor Monor Etnografie și 

istorie locală 
12. Casa Muzeu MM Măgura Ilvei Memorial 

13. 
Muzeul Grăniceresc Năsăudean  Năsăud Etnografie și 

istorie locală 
14. Muzeul Memorial „Liviu Rebreanu” Liviu Rebreanu Memorial 
15. Punct muzeal Poiana Ilvei Poiana Ilvei Etnografie 
16. Muzeul Memorial „Ion Pop Reteganul” Reteag Memorial 
17. Muzeul Mineritului Rodna Rodna Etnografie 
18. Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi Artă 

Sursa: CIMEC, Ghidul Muzeelor și colecțiilor din România 

În ceea ce privește particularizarea unor muzee prin exponatele promovate, 
și care tocmai prin unicitatea lor și-au creat un public distinct, menționăm: 

 Muzeul Pălăriilor de paie din Crișeni (HR), înființat de Szőcs Lajos, un
muzeu ce adăpostește diverse modele de pălării și unde pot fi aflate
informații legate de tehnica de fabricare a pălăriilor;
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 Muzeul Lingurilor din Câmpulung Moldovenesc, care adăpostește peste
6.000 exemplare de linguri de lemn, de diverse mărimi și forme, atât pentru
uzul comun cât și pentru alte utilizări;

 Muzeul Nisipului din Dăbuleni, unde pe o suprafață de 12 ha pot fi văzute
microformele de relief specifice unei zone cu dune de nisip.
Dacă începuturile voștinăritului sunt puse pe seama unui armean, care

poposind împreună cu soția lui în Căianu Mic adunau voștina din satele învecinate, 
din care extrăgeau ceara de albine, astăzi căienarii și-au însușit acest meșteșug de 
câteva generații bune, practicându-l în continuare cu mândrie. Ba mai mult, unii 
dintre aceștia au valorificat voștina sub cupola unor afaceri de familie.  

Căienarii nu au depins niciodată de stupii de albine din localitate, cantitatea 
de faguri necesară fiind adusă din toate colțurile țării. Astăzi, stupi de albine există 
în câteva din gospodăriile locale, însă numărul acestora poate crește exponențial 
odată cu încurajarea acestei activități economice. Oportunități există, programul 
PNDR 2014-2020 susține, prin măsurile sale de finanțare, sprijinirea apicultorilor, 
inclusiv prin dotarea instalațiilor apicole cu utilaje și echipamente performante. 

Context teritorial 
Comuna Căianu Mic este amplasată în partea central-sudică a Dealurilor 

Someșului Mare, la contactul dintre Dealurile Ciceului și Suplaiului (subunități 
componente), pe Valea Ilișua, afluent de dreapta al Someșului Mare. Din punct de 
vedere administrativ, este parte a județului Bistrița-Năsăud, situată în vestul acestuia. 
Se află la o distanță de 17 km de orașul Beclean, 26 km de municipiul Dej și 53 km 
de reședința de județ, orașul Bistrița. Comuna include patru sate: Căianu Mic 
(reședința), Căianu Mare, Dobric și Ciceu-Poieni. Se învecinează cu comuna 
Spermezeu (la nord), cu comuna Negrilești (la nord-vest și vest), cu comuna Uriu (la 
sud-vest), cu orașul Beclean (la sud) și cu comuna Chiuza (la est). 

Comuna analizată face parte din Grupul de Acțiune Locală Ținutul 
Haiducilor, alături de centrul urban Beclean cât și de alte 16 comune din județele 
Bistrița-Năsăud și Cluj.  

Investițiile realizate de primăria comunei Căianu Mic se traduc printr-o 
acoperire a satelor componente cu rețea de canalizare și apă potabilă, dar și cu 
modernizarea prin asfaltare sau pietruire a tramei stradale. Modernizarea DJ171 ce 
leagă satele de pe Valea Iișua (de la Uriu până la Târgu Lăpuș), realizată anul în curs, 
va crește gradul de conectivitate al acestora cu așezările din județele Bistrița-Năsăud 
și Maramureș.  
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METODOLOGIE  

Din punct de vedere metodologic, prezentul studiu a fost demarat pe baza a 
3 etape de cercetare. În fiecare din cele 3 etape de cercetare au fost luate în vedere 
una sau mai multe metode de lucru specifice atât geografiei cât și altor domenii.  

Cele 3 etape de cercetare care au fost a plicate în cadrul studiului sunt: 
 crearea bazei de date;
 documentarea pe teren;
 elaborarea studiului.

Prima etapă de cercetare a fost realizată pe baza mai multor metode, însă
principala metodă utilizată a fost metoda cartografică. Pe baza curbelor de nivel, 
vectorizate cu ajutorul softului ArcGIS 10.1 de pe hărțile topografice 1:5.000, a fost 
realizat rasterul modelului digital de elevație în baza căruia au fost realizate hărțile. 
De asemenea, au fost vectorizate varii elemente asociate studiului de cercetare 
(spațiul construit, infrastructura rutieră, rețeaua hidrografică) și au fost elaborate 
hărțile utilizate în cadrul prezentului studiu. Totodată, a fost utilizată metoda 
bibliografică prin consultarea literaturii de specialitate având ca subiect comuna 
Căianu Mic, consultarea unor website-uri ale diferitelor instituții și muzee, dar și 
studierea unor documente legislative și surse statistice.  

Cea de-a doua etapă de cercetare a cuprins deplasarea pe teren în arealul de 
studiu, respectiv comuna Căianu Mic, în perioada 2-6 mai 2017. Metoda anchetei 
sociologice, realizată pe baza aplicării unor interviuri semi-structurate adresate unui 
agent economic (S.C. LOGISTIC STAR S.A.) din comună (Onița Vidican) cât și unor 
responsabili ai Liceului Tehnologic „Căianu Mic”, a mers în paralel cu metoda 
observației directe în care s-au făcut cunoscute metodele prin care s-a prelucrat și 
încă se prelucrează voștina și au fost realizate fotografii din interiorul Muzeului 
Ocupațiilor din comuna Căianu Mic, cât și din interiorul spațiului în care își 
desfășoară activitatea agentul economic menționat mai sus. Fiecare interviu aplicat 
în teren a fost diferențiat în funcție de persoana căreia i se adresa, acest lucru având 
scopul de a fi cunoscute cât mai multe informații despre voștinărit de la diferiți actori 
locali. Pe baza discuțiilor din teren, s-au făcut cunoscute aspecte precum modul de 
procurare a materiei prime, etapele prin care este prelucrată voștina, produsul finit, 
întrebuințările acesteia, cât și metodele prin care este promovată și comercializată 
această resursă locală.  

Nu în ultimul rând, cea de-a treia etapă de cercetare a presupus utilizarea 
metodei sintezei, cât și a metodei analizei. Ambele metode utilizate au vizat 
transpunerea observațiilor realizate în teren și interpretarea datelor colectate în urma 
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anchetei sociologice realizate. Pe baza acestor informații colectate în cea de-a doua 
etapă de cercetare cât și a primei etape de cercetare în care s-a utilizat metoda 
documentării bibliografice, a fost realizată situația existentă a comunei Căianu Mic 
și analiza SWOT, iar în urma acestor analize au fost concretizate concluziile studiului 
și au fost realizate recomandări pentru conservarea activității de voștinărit și 
îmbunătățirea calității locuirii în cadrul comunei Căianu Mic.  

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Factori de afirmare și dezvoltare a voștinăritului din Căianu Mic 
Localitatea Căianu Mic, atestată documentar din anul 1456, este un sat de 

regiune deluroasă ce coboară din Munţii Ţibleşului. Satele de deal şi munte au o 
evoluţie caracteristică: la început risipite, apoi răsfirate, sfârşind prin a fi adevărate 
aglomerări de case şi oameni (Conea I., 1936). Căianu Mic confirmă această afirmaţie 
deoarece se află acum pe punctul de trecere de la tipul răsfirat la cel adunat (Retegan 
Gh., 2006). Această caracteristică a aşezării este foarte bine reflectată prin păstrarea 
şi persistenţa obiceiurilor tradiţionale, atât prin specificul locuinţelor cât şi prin 
meşteşugurile mai vechi dar care se mai practică şi în prezent, cum este voştinăritul. 

În practicarea voştinăritului dar şi în supravieţuirea şi dezvoltărea continuă 
a arealului analizat, cadrul natural – precum formele de relief, hidrografia, solurile şi 
vegetaţia – a jucat un rol important. Din punct de vedere genetic, relieful comunei 
face parte din categoria piemonturilor intracarpatice. Relieful este în general deluros, 
dealurile fiind cuprinse în general între 300-500 m altitudine maximă, cuprinzând 
90% din suprafaţa totală a comunei. 

Formele de relief predominante sunt dealurile, formate în cea mai mare 
parte din tufuri andezitice şi dacitice precum şi din marne şi argile. Astfel, principala 
bogăţie a solului o constituie piatra de construcţie (tufurile dacitice şi andezitice 
menţionate anterior), folosită la construcţia de locuinţe şi acareturi gospodăreşti. O 
altă bogăţie o reprezintă prundişul şi nisipul din Valea Ilişua şi Valea Dobricului, 
precum şi cele trei izvoare sărate de pe teritoriul comunei. În prezent apa sărată 
(saramura) este folosită încă în gospodăriile ţărăneşti la prepararea sau conservarea 
unor alimente.  
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Deşi localitatea dispune de apă pe tot parcursul anului, în perioada de vară 
şi iarnă debitul scade semnificativ, având o tendință de creștere primăvara şi toamna 
ca și consecință a regimului de alimentare pluvial. Totuşi, odinioară, forţa apei 
curgătoare era folosită la punerea în mişcare a roţilor de mori. Având în vedere că 
zona studiată are o localizare deluroasă, solurile predominante sunt solurile brune 
podzolice şi aluvionare care favorizează creşterea vegetaţiei lemnoase, cum ar fi 
gorunul în amestec cu carpenul, fagul, alunul şi mesteacănul precum şi a celei 
ierboase (iarba câmpului, păiuşul, firuţa, tremurătoarea, trifoiul alb, plătagina). 
Cadrul natural favorabil al zonei a contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea şi 
practicarea agriculturii, în special a creşterii animalelor, ocupaţia principală a 
locuitorilor din această zonă fiind prelucrarea lânii, producerea de brânză precum şi 
voştinăritul (Rusu Gr., 2006). 

Analiza socio-economică a arealului analizat 
Comunitatea locală reprezintă principalul beneficiar pentru care se 

realizează acțiunile de amenajare teritorială și pentru care sunt formulate propuneri 
pentru îmbunătățirea calității vieții și a locuirii din arealul studiat. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, prin 
platforma TEMPO On-line, la nivelul comunei Căianu Mic, în anul 2017, trăiesc 
4.310 locuitori.   

În ultimii 25 de ani, evoluția numerică a populației din comuna Căianu Mic 
a cunoscut influențe generale negative, manifestate prin scăderea numărului 
populației până în prezent cu până la 10,7%. Datorită necesităților de satisfacere a 
nevoilor precum și a evoluției comunităților către o societate modernă, urbanizată, 
trendul descendent al acestui mediu rural a fost determinat de principalele 
componente ale mișcării populației precum mișcarea migratorie internă și externă, 
respectiv mișcarea naturală.  

Bilanțul natural este perceput ca un rezultat al echilibrului dintre născuții vii 
și decedații unui areal. În cadrul unui mediu rural, influențele determinate de 
mișcarea naturală reprezintă indicatori importanți atât în vederea prognozării 
durabilității spațiului rural cât și pentru determinarea unor soluții de intervenție 
pentru prevenirea, reducerea sau chiar încetarea acestui fenomen. La nivelul 
comunei Căianu Mic, în ultimii 10 ani, bilanțul natural a fost caracterizat de aspecte 
pozitive până în anul 2009 când numărul născuților vii era mai ridicat decât numărul 
persoanelor decedate, însă începând cu anul 2010 și până în prezent, bilanțul natural 
trece spre un trend negativ.  
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Figura 3. Evoluția numerică a populației 

Bilanțul migratoriu, la fel ca și bilanțul natural, este perceput ca un rezultat 
al echilibrului dintre emigranții și imigranții înscriși într-un anumit teritoriu. În 
urma analizelor oferite de platforma TEMPO on-line, la nivelul comunei Căianu 
Mic, se constată o influență general negativă, persoanele care părăsesc localitatea 
natală în scopul creșterii nivelului de trai sunt mai numeroase decât persoanele care 
vin să se stabiliască în comună. Aceleași influențe care se resimt la nivel național sunt 
resimțite și la nivelul comunei, locuitorii comunei migrează fie în mediul urban din 
zona limitrofă a acesteia, fie în afara țării pentru un loc de muncă mai bine 
remunerat.  

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 
Analiza structurii pe grupe de vârstă și sexe s-a realizat pe baza elaborării și 

interpretării piramidei vârstelor conform datelor furnizate de platforma TEMPO on-
line din anul 2016. Din totalul locuitorilor comunei Căianu Mic, respectiv 4.305 la 
nivelul anului 2016, locuiau 2.193 persoane de genul masculin și 2.112 persoane de 
genul feminin. În urma acestei analizei pe sexe, este reliefat un echilibru din punct 
de vedere al structurii populației pe sexe.  

În cazul analizei structurii pe grupe de vârstă, se constată un dezechilibru 
între grupa de vârstă tânără și cea îmbătrânită și se observă o tendință înaintată spre 
dezvoltarea fenomenului de îmbătrânire demografică. De asemenea, în cadrul 
acestui spațiu rural se constată faptul că populația de genul masculin este 
preponderentă în cazul populației apte de muncă cuprinsă între 20 și 44 ani. În ceea 
ce privește populația tânără, se observă că este una mai numeroasă, comparativ cu 
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grupa de vârstă îmbătrânită, iar analizând împreună cu sporul natural se evidențiază 
dorința locuitorilor spre întemeierea unei familii numeroase.  

Figura 4. Piramida vârstelor 

Populația școlară din comuna Căianu Mic 
Spre deosebire de alte localități din mediul rural, comuna Căianu Mic 

beneficiază de prezența unui liceu tehnologic cu profil economic, dar și de prezența 
a 3 profile de mecanică auto.  

Liceul din comună funcționează din data de 1 septembrie 1999, când școala 
generală din comună a trecut la rangul de grup școlar cu grădiniță, gimnaziu și liceu. 
Trecerea spre acest rang a școlii a reprezentat un beneficiu atât pentru populația 
tânără din comună cât și din comunele din proximitatea acesteia, în primul rând 
datorită creșterii accesului persoanelor spre educație. De asemenea, s-a renunțat la 
navetism în scop educațional.  

Liceul Tehnologic „Ioan Căian Românul” este o unitate de învățământ cu 
profil economic, care pregătește specialiști pentru cele 81 firme înregistrate în 
comună. Pe lângă profilul economic, liceul deține 3 clase profesionale cu profil 
„mecanic auto” în care elevii au posibilitatea de a face școala de șoferi și pot fi 
pregătiți pentru firmele de transport de mare tonaj.  

Analiza populației școlare din comuna Căianu Mic a fost realizată pe baza 
informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud pentru 
perioada de referință 2010-2017.  
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Figura 5. Analiza populației școlare pentru perioada 2010-2017 

Pentru această perioadă de timp se observă atât o evoluție ascendentă cât și 
o evoluție descendentă. În general, populația școlară a Liceului Tehnologic „Ioan
Căian Românul” se păstrează constantă și beneficiază de prezența a peste 300 elevi
în cele 18 clase pe care le deține liceul. Datorită bilanțului natural negativ care a
început să se resimtă la nivelul comunei din anul 2010, se preconizează că numărul
elevilor va fi influențat într-un mod negativ, dată fiind și amplasarea acestuia în
mediul rural. În anul școlar 2016-2017, în cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Căian
Românul” își desfășurau activitatea 69 angajați.

Comuna Căianu Mic poate trece peste aspectele generale ale unui spațiu 
profund ruralizat în cadrul căruia populația prezintă un grad ridicat de 
analfabetizare, datorită amplasării liceului tehnologic în comună care oferă 
comunității locale posibilitatea de dezvoltare personală și profesională și un acces 
ridicat și gratuit spre educație. 

Structura populației pe activități 
Utilizându-se datele furnizate de Recensământul Populației și a  Locuințelor 

din anul 2011, s-a constatat faptul că locuitorii comunei Căianu Mic activează în 
toate cele 3 sectoare ocupaționale: sectorul primar, sectorul secundar, inclusiv în 
sectorul terțiar. 

Din analiza acestor date, s-a observat faptul că activitatea principală pe care 
o desfășoară locuitorii comunei este agricultura, unde aproximativ 3 sferturi din
populația ocupată desfășoară activități în acest domeniu. Principalele motive pentru
care predomină această activitate sunt determinate atât de prezența terenurilor
agricole și valorificarea acestora, cât și de numărul ridicat al persoanelor de sex
masculin care prezintă un interes ridicat, comparativ cu persoanele de sex feminin,
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pentru agricultură. Persoanele de sex feminin din cadrul comunei activează mai mult 
în celelalte sectoare, în industrie sau în servicii, unde efortul fizic este unul mai redus. 

Figura 6. Structura ocupațională a populației 

În ceea ce priveşte unităţile economice active, în anul 2014 numărul total al 
acestora a fost de 74, din care 72 microîntreprinderi (0-9 angajaţi) şi 2 întreprinderi 
mijlocii (10-49 angajaţi). La ora actuală, cei mai mulți producători din comuna 
Căianu Mic sunt axați în special pe produse agricole, pe apicultură (faguri de miere 
și ceară pentru lumânări) și pe produse de marochinărie. Totuşi, specificitatea zonei 
este voştinăritul – un meşteşug viu care a supravieţuit şi a trecut printr-o dezvoltare 
continuă timp de mai bine de un secol.  

Nu acelaşi lucru se poate spune despre tricotaje, care a reprezentat în timpul 
comunismului o ocupaţie de mare importanţă. Dacă din 1975 și până după 1989 
aproape în fiecare casă exista o producție de confecţii (cu maşini clasice la început, 
apoi cu utilaje de tip industrial), satisfăcând atât cererea pieţei interne cât şi cea 
externă (în special Italia), activitatea a dispărut aproape complet, sub presiunea 
prețurilor materiei prime, creșterea costurilor cu forța de muncă, precum și a 
importurilor şi a concurenţei tot mai acerbe din ultimii ani.  

Conform Recensământului General Agricol (2010), la nivelul comunei 
analizate au fost înregistate 25 exploatații agricole cu familii de albine. 
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Istoria şi începuturile voştinăritului 
În localitatea Căianu Mic voştinăritul reprezintă o ocupaţie tradiţională care 

a cunoscut o largă răspândire de-a lungul anilor. Dar cine sunt voştinarii? 
„Voştinarii” reprezintă o categorie de oameni care se deplasează în întreaga ţară și 
achiziţionează faguri vechi, resturi de ceară, din care - prin topire, cu procedee din 
ce în ce mai performante - obţin cantităţi semnificative de ceară. Astfel, voştinarii - 
în urma comerţului cu acest produs - au ajuns să fie printre cei mai înstăriţi oameni 
din sat. 

După cum atestă și documentele oficiale, această ocupaţie este destul de 
veche, datând încă din perioada breslelor de lumânărari. Se știe că în zona 
menţionată, dar şi în restul judeţului, ceara şi mierea au cunoscut și o variantă 
prelucrare meşteşugărească, mai ales în cadrul breslelor feudale. O dovadă a 
dezvoltării acesteia în epoca feudală o constituie mărturiile despre obligaţiile 
crescătorilor de albine din această perioadă istorică: cu miere şi pietre de ceară se 
plăteau dările boiereşti (Bumb S., Costea S., 2006). Începând cu anul 1840 apar 
primele menţiuni despre „boştinari, hoştinari, voştinari”, numiţi astfel după zonele 
din ţară în care activau. Cei mai mulţi boştinari erau prezenți în jurul Sibiului, 
Avrigului, Bistriţei, Sebeşului. Conform mai multor surse bibliografice în zona 
localităţii Căianu Mic voştinăritul îşi are începuturile din 1842, odată cu stabilirea 
unui armean venit din Gherla pe nume Pavel Miron (zis „Nigolo”), care împreună 
cu soţia lui adunau voştina din satele învecinate şi o storceau extrăgând ceară de 
albine pentru a o livra bisericilor din Maramureş, Polonia şi Rusia (Bartoş P., 2006). 
Această ocupaţie, voştinăritul, unică în Ardeal, constă în strângerea fagurilor storşi 
de la stupii de albine şi obţinerea în teascuri speciale a cerii, a lumânărilor și a 
fagurilor noi pentru stupi. Pentru a înţelege mai bine acest meşteşug considerăm că 
este importantă detalierea unor aspecte şi anume: 

 fagure: reprezintă fagurele ca atare, după extragerea mierii,
 ceara: este produsul rezultat din presarea fagurelui fiert cu apă,
 voştina: reprezintă rămășițele din fagure după ce a fost supus fierberii şi

presării pentru a extrage ceara.
Între 1848 şi 1918, locuitorii din Căianu Mic ajung să colecteze faguri şi

voştină din Nordul Transilvaniei, Bucovina sau Basarabia, ajungând chiar până în 
Ungaria, Austria, Odessa sau Kiev. Demn de remarcat însă este comerţul pe care îl 
practicau mulţi dintre locuitorii din zonă, mai ales cu ceară şi lumânări. Ca să-şi 
vândă marfa, voştinarii din Căianu Mic umblau, în special, în zonele cu mai multe 
mănăstiri, biserici sau firme specializate, făcând comerț cu o serie de biserici din 
Maramureş, Bucovina, Nordul Moldovei sau chiar Rusia sau Polonia (Bartoş P., 
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2006). Conform înregistrărilor lui Bucurescu (2006), în anul 1937, pentru aproape 
jumătate din cele 263 gospodării voştinăritul a reprezentat ocupaţia principală, 
familiile respective făcând în fiecare an câte două drumuri: unul toamna şi altul 
primăvara. Cele mai căutate zone pentru culegerea fagurilor au fost județele Bihor, 
Satu-Mare, Cluj și zona Avrig din județul Sibiu, unde la vremea respectivă încă nu a 
pătruns stupăritul sistematic (în zonele cu apicultură dezvoltată, ceara se păstra 
pentru crearea de noi faguri - Bucurescu Gh. , 2006).  

Figura 7. Județele în care se practică voștinăritul 
Sursa: Bucurescu, Gh., 2006, p. 159 

După 1947, reglementările cu privire la comerțul cu voştină s-au schimbat, 
iniţiativa particulară fiind subordonată organizaţiilor cooperatiste. În perioada 1950-
1958, voştina era colectată în beneficiul Cooperativei de Consum din Reteag, care 
avea o secţie anexă de prelucrare a acestui material. În anul 1958 s-a înfiinţat 
întreprinderea „Apicola”, cu filiale în toate regiunile ţării, iar o mare parte a 
voştinarilor din localitate au fost nevoiți să se angajeze ca şi colectori la filiala 
bistriţeană a acestei întreprinderi. În anul 1964, Cooperativa Agricolă de Producţie 
„Căianu Mic” a înfiinţat o secţie de prelucrare a voştinei care a funcţionat mulţi ani 
și cu rezultate considerabile (Horia Ţ., 2006). 

După 1989, când tricotajele încă se mai bucurau de o cerere considerabilă pe 
piață, voştinăritul a intrat într-un oarecare declin. În prezent, această activitate se 
mai practică doar în câteva locuri din ţară: Sebeşul de Jos, Avrig, Căianu Mic şi 
Căianu Mare din judeţul Bistriţa, însă fără riscul de a dispărea în totalitate, având în 
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vedere că în ultimii 20 ani practicarea acestei meserii a luat amploare. Mai mult, 
produsele sunt vândute tot mai mult şi pe piaţa internaţională datorită tinerilor 
migranţi, cele mai mari cantități fiind livrate către Spania, Italia, Israel şi Germania. 

Viabilitatea voştinăritului. Studiu de caz: S.C. LOGISTIC STAR S.R.L. 
Viabilitatea acestui meşteşug este bine reprezentată prin prezenţa în zonă a 

3 firme în domeniu (conform datelor de la Registrul Comerţului) şi a zeci de entități 
tip PFA sau AF. Dintre unitățile economice active înregistrate cu o cifră de afaceri de 
peste 200.000 RON se remarcă firma IDEAL VERO S.R.L. din localitatea Căianu 
Mare, având în anul 2014 un profit net de 52.688 RON. A doua firmă activă după 
cifra de afaceri este LOGISTIC STAR S.R.L. din localitatea Căianu Mic cu o cifră de 
afaceri de peste 50.000 RON.  

În cadrul stagiului de practică, am avut ocazia să realizăm un interviu cu 
reprezentantul firmei LOGISTIC STAR S.R.L., condusă de o familie (soţ şi soţie), 
povestind despre începuturile acestei activităţi și greutăţile prin care au trecut. Însă, 
cu toate acestea, în discuţiile purtate s-a resimţit pasiunea pentru practicarea acestui 
meşteşug și atitudinea pozitivă pentru continuarea activităților preluate de la 
strămoşi.  

Conform celor povestite, familia are o „făbricuţă” de procesare şi prelucrare 
care utilizează două procedee de realizare a fagurilor artificiali: prin turnare (la cald) 
şi prin presare (la rece). Firma are practic două domenii conexe de activitate: pe de o 
parte producția, iar pe de altă parte procesarea de ceară. 

Reprezentanta firmei a subliniat, de mai multe ori, faptul că acest meşteşug 
a reprezentat „ocupaţia de bază a satului mai mult de 100 şi ceva de ani”, de aici 
născându-se baza voştinăritului. Chiar dacă se mai practică şi în zona Sibiului „noi 
suntem campionii” în această privinţă. În mod firesc, „a fost o perioadă când s-a 
întrerupt, apoi s-a reînviat după ce a început procesarea … noi am fost primii, noi am 
iniţiat acum cam zece ani. Mai suntem cam 5 persoane care au aparate producătoare 
de ceară, restul sunt procesatori, deci boştinari”. 

La întrebarea dacă acest meşteşug este uşor de reprodus, răspunsul a fost 
unul negativ: „Nu se poate reproduce. Nouă, care am avut strămoşi şi familii care s-
au ocupat cu ceară, ne-a fost foarte greu până ce ne-am integrat şi ne-am făcut mâna, 
pentru că e un produs care se poate falsifica foarte uşor. Şi e foarte greu … nu te duci 
la 50 de clienţi din ţară, deşi faci schimbul de marfă cu care lucrezi şi dacă nu cunoşti 
ceara … Noi avem o experienţă de atâţia ani de zile, văd cu ochii, facem şi analiză pe 
loc (…) Prima selecţie este la clienţi, trebuie să ştii dacă ceara e bună – ca să am o 
calitate – şi să garantez o calitate pe piaţă, deci prima dată, prima selecţie o fac la 
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clienţi, o aduc acasă şi apoi fac analiza … şi dacă nu iese, rămân păcălită, nu? Deci 
asta-i toată chestia, nu se poate reproduce.” 

În ceea ce priveşte numărul familiilor de albine din zonă, din discuții a reieşit 
faptul că aproape toţi locuitorii zonei deţin stupi, astfel – deși nu se ştie numărul 
exact – există mai mult de o mie. Mai mult, pe lângă Sindicatul Apicultorilor din 
România (cu mai multe filiale în ţară) există şi o asociaţie în Bistriţa cu un număr 
considerabil de membri. Piaţa de desfacere o reprezintă magazinele din diferite 
judeţe ale ţării, firma menţionată având magazine partenere cu care colaborează şi 
prin care își distribuie produsele, având în vedere că această activitate este sezonieră, 
de aproape 6 luni, până la sfârşitul lunii iulie. Vânzările, promovarea produsului, se 
fac în cadrul expoziţiilor și târgurilor, firma participând de regulă la 6-7 astfel de 
evenimente în fiecare an, la Bucureşti, Râmnicu Sărat, Timişoara, Iaşi, Craiova, 
Slobozia, Blaj etc. Pe lângă metoda tradițională, promovarea se mai realizează și prin 
mijloace electronice, societatea respectivă având şi un website propriu. 

În privinţa cererii interne, reprezentantul firmei a menţionat că 70% dintre 
producătorii din România folosesc procedeul prin turnare la cald şi 30% procedeul 
prin presare la rece. Firma respectivă dispune de ambele tipuri de echipamente, 
acestea fiind achiziționate din banii 
proprii câştigați la muncă în 
străinătate. Desigur, există avantaje 
şi dezavantaje la folosirea ambelor 
procedee: „cele făcute la cald se rup 
foarte repede, este un avantaj foarte 
mare pentru albine şi pentru 
apicultori (…) în schimb ceilalţi 
făcuţi la rece îs mai greu luaţi la 
lucru dar nu se rup. Îs avantaje şi 
dezavantaje la amândouă”. 

În ceea ce privește viitorul, 
se pare că este asigurată 
continuitatea şi dezvoltarea acestui 
meșteșug: „avem un băiat de 19 ani 
care vrea să se ocupe, dar nu putem 
să ştim ... vedeţi că ne-a fost greu și 
nouă. Eu dacă ar trebui să încep încă 
odată, nu ştiu dacă aș mai avea 
curajul, că m-am băgat şi nu mi-am 

Figura 8. În „atelierul” unei
familii de voștinari
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dat seama”. Nici dificultăţile și peripeţiile prin care au trecut nu pot fi trecute cu 
vederea, începând de la achiziţionarea echipamentelor necesare (iniţial nu știau care 
este maşina de prelucrarea a fagurilor, sterilizatorul), învăţarea modului de 
funcţionare, găsirea clienţilor. „Am întâmpinat foarte multe dificultăţi, să nu credeţi 
că ne-a fost uşor fiind şi primii, deci nici să prelucrăm nu am ştiut. Au fost cursuri de 
specializare, noi am fost singurii care ne-am dus la cursurile din Germania deci am 
cheltuit o groază de bani.” 

Dar cu toate acestea, privesc optimist spre viitor, luptă pentru a atinge ţinta 
propusă, ca de altfel toţi localnicii din zonă: „Dacă ni s-a închis o uşă, s-au deschis 
două”. 

În trecut, voştinăritul a fost o afacere rentabilă, chiar profitabilă dacă avem 
în vedere că voştinarii, în urma comerţului cu ceară, au ajuns să fie printre cei mai 
înstăriţi oameni din sat. Din unele descrieri reiese că îşi construiau cele mai frumoase 
case, dar au făcut şi acte caritabile ajutând financiar şcolile şi bisericile. În prezent, 
profitabilitatea acestei activităţi s-a redus considerabil, însă totuşi reprezintă o sursă 
apreciabilă de venit. „Ştiţi, e o chestie de familie. Deci noi facem aşa cam cât să 
supravieţuim: nici nu avem, nici nu ducem lipsa, suntem aşa la linia de plutire”. 

În privinţa profitabilității activităţii trebuie luată în calcul şi suma investită, 
reprezentanţii firmei lucrând mai mulţi ani în străinătate, ca după întoarcerea lor 
definitivă în ţară să investească aproape toţi banii câştigaţi în această afacere. La 
acestea se adaugă şi condiţiile climatice, vremurile favorabile, deoarece în lipsa 
acestora activitatea nu poate funcţiona: dacă în perioada salcâmului îngheaţă, 
consecinţele se resimt şi la producerea fagurilor artificiali.  

Având în vedere că activitatea de producţie a cerii satisface în principiu 
cererea internă, momentan antreprenorii nu se gândesc la dezvoltarea meşteşugului 
în străinătate şi văd şi unele dificultăţi în această privinţă. „Şi acolo trebuie să vorbeşti 
o limbă străină şi e foarte greu, şi să ai pe cineva în care să ai încredere …”. În schimb,
pentru exportul în străinătate sunt foarte deschişi.

În ceea ce priveşte modul actual de valorificare a acestui meşteşug într-o 
formă muzeistică, din discuții reiese nu numai mândria despre continuitatea acesteia 
dar şi identitatea asumată faţă de voştinărit. „Eu sunt de acord pentru că ne place. Vă 
daţi seama, că tot ne-au zis voştinari de când mă ştiu eu … eram elevă la şcoală şi îmi 
ziceau « voştinăriţă » şi îmi era ciudă că-mi ziceau aşa (…) Şi de unde sunt? Din Căian. 
Atunci voştinăriţă. Şi acum sunt voştinăriţă adevărată. Da, îmi place bineînţeles. De 
ce? Pentru că suntem singurul sat din România cu o întreagă industrie a cerii. 
Industria cerii din România îi la noi la Căian.” 
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Reprezentantul firmei subliniază şi atitudinea pozitivă a oamenilor față de 
deschiderea unui muzeu, precum şi importanţa conservării acestui meşteşug. 
„Localnicii sunt nişte oameni foarte harnici, sunt oameni ambiţioşi, au ţinte sigure 
unde vor să ajungă. Îs aşa muncitori, gospodari, deci harnici. Nu cred că i-ar împiedica 
cineva în crearea unui muzeu. Noi vrem să ne conservăm …”. Din acest interviu a 
reieşit nu numai importanţa continuităţii meşteşugului ce a fost practicat mai bine 
de un secol ci şi sustenabilitatea acestuia pentru generaţia următoare, ceea ce 
ilustrează respectul faţă de strămoşii lor, alături de dorința de a păstra obiceiurile și 
meșteșugul tradițional pentru viitor. 

ANALIZA SWOT 

Prin intermediul analizei SWOT realizate la nivelul comunei Căianu Mic, în 
concordanță cu practicarea unui meșteșug tradițional, voștinăritul, reies o 
multitudine de avantaje, care se calează fie pe o efervescență pe care o are această 
ocupație tradițională (existența unor meșteri, deschiderea unor afaceri de familie ce 
au ca activitate prelucrarea voștinei, existența unei piețe de desfacere), fie pe existența 
unui cadru general care susține dezvoltarea meșteșugului (existența Muzeului 
Ocupațiilor, prezența unui liceu tehnologic, activitatea GAL-ului Ținutul 
Haiducilor).  

Cu toată unicitatea locației, încă pot exista o serie de alte valorificări 
economice ale voștinei, în funcție de segmentul de populație interesat. Pe de altă 
parte, este necesară o atenție crescută la amploarea procesului de tehnologizare, în 
cazul unor solicitări crescute a cantității de ceară, la menținerea calității acesteia sau 
viceversa, dispariția meșteșugului dacă nu vor exista persoane care să continue 
această activitate. 

Tabelul 1. Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
 bază meliferă bogată
 continuitatea unei activități tradiționale, precum

voștinăritul
 unicitatea comunei Căianu Mic prin prezența

voștinăritului
 disponibilitatea locuitorilor pentru deschiderea

unor afaceri pe baza prelucrării voștinei
 existența Muzeului Ocupațiilor

 inexistența unor ateliere
de creație/formare în
activități tradiționale, la
nivelul comunei

 valorificare turistică
scăzută a Muzeului
Ocupațiilor și mix-ul de
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 existența unor exponate originale legate de
voștinărit (bustul Voștinarului, presă, ustensile de
prelucrat ceara etc.)

 existența unui liceu tehnic și gradul ridicat de
pregătire educațională a tinerilor

 prezența GAL-ului Ținutul Haiducilor

exponate pe care acesta le 
conține 

 inexistența unui spațiu
muzeistic dedicat doar
voștinăritului

Oportunități Amenințări 
 creșterea numărului de meșteri atestați în voștinărit
 dezvoltarea turismului cultural prin valorificarea

resurselor locale
 realizarea unor cursuri pentru calificare

profesională a locuitorilor în activitatea de
voștinărit

 utilizarea cerii în alte scopuri prin deschiderea altor
piețe de desfacere (farmaceutic, terapeutic)

 pierderea tradițiilor și a
produselor tradiționale

 lipsa de interes pentru
practicarea voștinăritului

 tehnologizarea
meșteșugului

PROPUNERI  

Spre deosebire de orice activitate tradițională, voștinăritul este un meșteșug 
încă foarte prezent în comunitatea din Căianu Mic, renumele acestei localități 
datorându-se și acestei ocupații. Încercări timide de conservare a unor aspecte ce țin 
de acest meșteșug există și în prezent, la fel și inițiative de antreprenoriat, însă 
considerăm că propunerea unor recomandări de valorificare economică mai 
eficientă, în funcție de publicul țintă ales, este o direcție de care pot ține cont și varii 
stakeholderi interesați. 

a). Dacă ne raportăm la comunitatea locală aptă de muncă, între 18-60 ani, 
voștinăritul poate reprezenta o sursă de venit constantă și stabilă. Prin inițierea unor 
start-up-uri sau încurajarea unor activități neagricole desfășurate în mediul 
rural, prin intermediul accesării unor linii de finanțare nerambursabilă, există 
posibilitatea stimulării spiritului antreprenorial al unor localnici. Constituirea unei 
asociații a voștinarilor și chiar introducerea acestei meserii în Codul Ocupațiilor din 
România ar reprezenta alte măsuri de consolidare a acestei activități. Crearea unor 
ateliere meșteșugărești, desfășurate cu concursul unor voștinari, prin care să se învețe 
această îndeletnicire ar duce la o familiarizare a tinerilor cu industria de artizanat. 

De asemenea, crearea unei baze de date cu toți voștinarii existenți și 
promovarea acesteia în cadrul unor târguri de profil ar crește vizibilitatea meșterilor. 
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b). Tot comunității locale, dar unui segment de populație mult mai restrâns, 
14-25 ani, îi pot fi dedicate activități ce au legătură cu voștinăritul. Dată fiind
prezența în teritoriu a unui liceu cu profil tehnologic, poate fi introdusă în curricula
școlară, ca disciplină opțională sau ca activitate practică, reinventarea unor
meșteșuguri tradiționale, printre care și voștinăritul.

c). Dacă valorificarea economică se dorește a fi una de natură turistică și 
dedicată unui segment de turiști de nișă, atunci investițiile într-o colecție 
specializată pe elemente specifice voștinăritului, găzduită în localitate, fie de o 
instituție publică, fie de un antreprenor local, ar personaliza oferta turistică din zonă. 
Selectarea unor turiști tentați să experimenteze varii activități din spațiul rural și 
includerea unei oferte atractive în pachetele turistice ale unor tur operatori ar 
constitui un alt pas  spre valorificarea turistică a localității Căianu Mic. 

d). Nu în ultimul rând, publicul larg, predominant din spațiile urbane 
învecinate (Bistrița, Năsăud, Beclean, Cluj-Napoca), și nu numai, poate fi vizat prin 
utilizările cerii. Crearea unor parteneriate între antreprenorii locali cu saloane de 
cosmetică sau laboratoare farmaceutice ar diversifica produsele obținute, 
asigurând totodată o calitate ridicată a acestora. La ora actuală, majoritatea cantității 
de ceară comercializată este contractată de unități ecleziastice din toate colțurile țării. 

CONCLUZII 

În general, când se vorbește despre activități tradiționale avem impresia că 
acestea s-au practicat în trecut, că pe fundalul apariției modernismului cu tot ceea ce 
a adus acesta din punct de vedere al confortului și creșterii calității vieții, 
meșteșugurile, bazate pe o prelucrare manuală, au pierdut teren până la dispariția 
lor. Șansele de revitalizare a unora dintre acestea provin din zona industriei de 
artizanat, care vine în întâmpinarea turiștilor prin crearea unor suveniruri. 
Voștinăritul reprezintă un meșteșug viu și profitabil, la ora actuală localitatea Căianu 
Mic fiind recunoscută la nivel național ca locație de proveniență a cerii. Predominant 
utilizată de către biserici, ceara este comercializată ca material brut. 

Tehnologizarea procedurii de extragere a voștinei, la rece sau cald, duce la 
obținerea mai multor categorii de ceară în funcție de calitatea obținută, ceea ce 
determină utilizări comerciale diferite.  Avantajele produselor apicole (miere, 
propolis, ceară, polen, lăptișor de matcă) sunt nenumărate și utilizate în varii 
domenii de activitate, iar întrebuințările acestora din ce în ce mai diversificate. 
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MULȚUMIRI 

Pentru disponibilitatea D-nei Onița Vidican, dar și profesorilor de Liceul 
Tehnologic „Ioan Căian Românul” din Căianu Mic, ne exprimăm recunoștința.  
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REZUMAT  Salva reprezintă o parte integrantă a Țării Năsăudului, fiind un centru de 
polarizare a portului popular năsăudean, ce a servit ca areal de studiu în cadrul prezentei 
cercetări. Obiectivul general al acesteia s-a axat pe promovarea turistică a portului popular 
năsăudean prin identificarea elementelor sale specifice, analiza reperelor etnografice 
năsăudene, și, totodată, prin idnetificarea celor mai reprezentativi meșteri din Salva. Metodele 
utilizate au constat în culegerea de date și informații, culminând cu deplasarea în teren (unde 
a fost realizată o anchetă sociologică), care a oferit o perspectivă mai concisă asupra lucrurilor, 
incluzând cartografierea arealului și elaborarea analizei SWOT. Prin intermediul acestor pași, 
propunerile vizate scot în evidență două tendințe evolutive ale pieselor de costum popular: 
conservarea, integral sau parțial, a unor piese din costumul popular și reinterpretarea acestuia, 
în cele mai variate forme (de la kitsch pe podiumurile de modă internaționale). 

Cuvinte cheie: Țara Năsăudului, kitsch, patrimoniu țărănesc, artă textilă, artizanat 

INTRODUCERE 

Justificarea temei 
În trecut, portul popular era o parte integrată a vieții comunității, fiind 

prezent în toate momentele importante, în special la marile sărbători. Avea un rol 
atât practic cât și o funcție estetică, însă, cel mai important fapt era acela că prin 
intermediul costumului popular se contura, la nivel simbolic, statusul economico-
social al purtătorului, fără a neglija dimensiunea culturală sau psihologică. 

Tema costumului tradițional este din ce în ce mai dezbătută în ultimul timp, 
într-o anumită măsură și datorită mișcărilor de revival apărute după anul 2010. 
Gama extinsă de produse de inspirație tradițională apărută pe piață indică o creștere 
a interesului spre arta rurală. „Ceva s-a schimbat în mulți oameni. Un capriciu al 
modei nu poate face asta, el trece pe nesimțite și tu rămâi cu niște haine ciudate în 
garderobă. Însă iile nu se vor demoda niciodată. S-au demodat perlele? Iile se lasă 
moștenire. … Nu știu dacă renaște tocmai folclorul; renaște interesul pentru înaintașii 
noștri.ˮ (Corduneanu Ioana, într-un interviu acordat Pogăcean Alexandra, 2014). 
Fascinația către rădăcini ne face să fim interesați de trecutul înaintașilor noștri, de 
felul în care mâncau, se comportau, lucrau, se îmbrăcau. Căutăm să aflăm imboldul, 
simbolistica din spatele gesturilor simple, din spatele unui mod de viață aflat aproape 
în extincție, modul de viață postindustrial punându-și amprenta și asupra satului 
românesc.  
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Obiective 
Obiectivul principal al proiectului constă în promovarea turistică a portului 

popular năsăudean. Obiectivele specifice care derivă din scopul proiectului sunt: 
 analiza elementelor și pieselor specifice costumului popular năsăudean;
 analiza influențelor etnografice învecinate;
 analiza reperelor etnografice năsăudene;
 analiza meșterilor din Salva;
 identificarea formelor de valorificare turistică a elementelor etnografice.

Costumul popular, între autentic și kitsch
Dacă în trecut se punea accentul atât pe cantitatea cât și pe calitatea

materialului pentru confecționarea lui, în zilele noastre o importanță mai mare o are 
brandul din spatele hainei. Materialele tradiționale, precum inul, cânepa, lâna, pielea, 
blana, au început să piardă teren în fața celor sintetice, odată cu Revoluția 
Industrială. În prezent, se conservă anumite aspecte din portul popular în cadrul 
unor activități specifice, precum parade, festivaluri, târguri. „Specifice zonei sunt 
pieptarele bărbătești cu ciucuri din mătase policromă și cojoacele lungi purtate de 
femei, brodate cu motive florale și cu aplicații de meșină și ciucuri mari din mătase. 
Unice în țară sunt pălăriile cu roată de păun, simbol al feciorilor și păunițele, o 
podoabă specifică tinerelor fete din Sângiorz Băi.” (Ilovan Oana, 2009) 

Secolul al XX-lea a dus la o schimbare fără precedent în vestimentație. 
Terminarea epocii haute couture prin generalizarea producției de serie și apariția 
unei mode a străzii, specific urbane, și-a făcut simțită prezența și în spațiul rural 
(English Bonnie, 2007). Astfel, pătrund în portul țărănesc din ce în ce mai multe 
elemente specifice orașului și culturii de masă. Ceea ce era înainte un apanaj al 
individualității, rodul muncii manuale, acum este ori simplificat până la extrem, ori 
fabricat în serie, cu ajutorul noilor tehnologii netradiționale. Iar unul dintre cele mai 
tipice produse ale modernității este kitsch-ul. Deși există un relativism temporal al 
conceptului estetic, kitsch-ul se diferențiază de evoluția firească a gusturilor prin 
faptul că pretinde a fi ceea ce nu este, folosindu-se de democratizarea artei și de 
toleranța crescută manifestată față de inovație pentru a se sustrage unui public cât 
mai larg. Kitsch-ul nu presupune nicio interpretare, este ușor de digerat, este, în 
primul rând, comercial, produs în serie ce pretinde a fi autentic, având rădăcini 
înfipte adânc în filosofia capitalistă (Călinescu M., 2017).  

Kitsch-ul folcloric este accesibil, calcă în picioare regulile generale ale 
anatomiei portului popular și simbolistica din spatele modelelor și a culorilor. 
Raporturile culorilor sunt inversate, funcția simbolică dispare, iar sensul costumului 
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este pierdut: „Sunt motive simbolice, limbajul secret al omenirii, care, sigur, nu poate 
fi descifrat, pentru că este până la urmă un mister, ca orice limbă a lui Dumnezeu. Dar 
poate fi păstrat, respectat şi, mai ales, iubit, pentru că este al nostru, ne defineşte şi vine 
de la începutul lumii” (Novicov Ramona, într-un interviu acordat Pașca Eugenia, 
2014). Kitsch-ul ignoră acest lucru, principalul motiv pentru care există este acela de 
a atrage profit din partea maselor needucate: „Deci iară să mai face o prostie foarte 
mare: în ultimii 40-50 de ani, s-o stricat enorm de mult portu’. Pentru că zadiile (care 
se poartă în faţă şi în spate), ele normal s-o purtat lung, acum 70-80 de ani, o sută de 
ani. De acum 40-50 de ani în urmă, s-o stricat. Pe valea noastră de exemplu, pe valea 
Sălăuţii, începând cu Telciu, s-o făcut zadiile foarte înguste, ele erau normal late şi 
lunji. Deci încinsu’ era până în jenunchi. Până din jos de jenunchi maxim. S-o stricat. 
De făcut nu mai faşe, rar cine mai faşe din nou. Şi portu’ aşela de atâţia ani, care s-o 
purtat cu zadiile alea scurte, unii care vor să respecte portu’ bătrânesc, şi-o făcut poale 
şi zadii lungi. Şelea care găsesc zadii de vândut, de cumpărat şi le găsesc din portu’ ăsta 
din ultimii ani, scurte, îşi fac poale lungi, să şie în rând cu altele, şi zadiile scurte. Deşi 
nişiodată în viaţa voastră, când vă îmbrăcaţi, dacă vreţi să şiţi stas [perfect], poalele 
cu zadiile alături. La poale, nu s-o purtat şipcă de-aşee de-o palmă, numa’ la cearceaf 
s-o pus. Deci todeauna bătrânii noştri o lucrat cu un gust deosebit de bun şî de şinaş
cum s-ar zâşe, cum zâcem noi, de modest.”(Genuca Ceuca, meșter popular, 2017).

Consumatorul de kitsch folcloric, deși cel mai probabil provine din lumea 
satului, a pierdut conexiunea cu lumea rurală ancestrală. În toată lumea, după cel de-
al doilea război mondial începe o etapă de modernizare și industrializare masivă, 
precum și instalarea unor regimuri totalitare de tip comunist în mai multe state. 
Ruperea de vatra satului a țăranilor de pretutindeni, urbanizarea accelerată, 
generalizarea produselor în serie, lupta dintre capitalism și comunism au dus la 
slăbirea calității produselor de orice natură, putându-se vorbi despre kitsch 
alimentar, vestimentar, muzical, al ideilor etc. Într-o societate în care devine dificilă 
asumarea unor valori și a unor adevăruri pretinse de către tradiție, religie, autorități 
etc., relativismul permite exprimarea în varietăți infinite, însă, paradoxal, discursul 
predominant preia același ton, repetitiv, producând în serie, întocmai precum 
hainele pe care le îmbrăcăm, până și arta. Sistemul generează copii ale arhitecturii 
romane, ale poeziei mandarine, ale picturilor neoclasiciste și ale artei populare pe 
bandă rulantă, pentru marea masă, uitând însă faptul că arta nu a fost niciodată 
accesibilă, dacă nu la nivel material, atunci la nivel de simbolistică și interpretare 
(Greenberg C., 1939). 

Începând cu anii 1980, femeile, încă obișnuite să lucreze, au folosit tehnici și 
materiale mai accesibile. Apar anomalii în port, precum utilizarea unei pânze rare, 
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cu densitatea bătăturii de urzeală mult mai mică decât în cazul țesăturii de casă. 
Materialele artificiale încep să le înlocuiască pe cele tradiționale. Producția de masă 
a iilor, în fabrici (precum s-a observat în teren la Ilișua), are drept finalitate 
accesibilizarea elementelor de port popular, însă prin aceasta se pierde unicitatea cu 
care era înzestrată cămașa țărănească. 

Cadrul legislativ 
Din punct de vedere legislativ, se remarcă o inițiativă favorabilă în ceea ce 

privește încurajarea purtării costumului popular, fapt confirmat de Legea nr. 
102/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România, 
care prevede, conform art. 2: „Cu prilejul Zilei Naționale a Portului Tradițional din 
România se organizează acvități sociale, spectacole și concursuri cultural-artistice, 
prin care se evidențiază valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele 
tradiționale specifice fiecărei zone, și se difuzează, prin mijloacele de informare în 
masă, materiale ce vizează domeniile de interes ale tezaurizării patrimoniului cultural 
material și ale patrimoniului cultural imaterial la nivel național.”  

Din punct de vedere juridic, legea se aseamănă cu o inițiativă demarată în 
Norvegia. Institutul Norvegian al Bunadului și al Costumului Popular (Norsk 
institutt for bunad og folkedrakt) a fost fondat în 1947, documentând de atunci, 
neîntrerupt, patrimoniul textil al țării și stabilind, prin reguli clare, diferența dintre 
un costum autentic și o imitație. Văzut drept simbol al unei identități, bunadul este 
purtat de către norvegieni la ocazii importante, precum ziua națională, diferite 
sărbători creștine, confirmarea baptistă, nunți, înmormântări etc. (Institutul 
Norvegian al Bunadului și al Costumului Popular). 

Exemplul aplicării unui cadru legislativ pentru promovarea portului 
țărănesc, extrapolat și aplicat țării noastre își găsește mai multe critici. În primul 
rând, legea românească are un caracter mult prea general, nu oferă nicio garanție față 
de meșteri și nu are o finalitate foarte clară. Trebuie menționat faptul că experiența 
norvegiană în domeniu se datorează îndelungatelor cercetări etnologice și a unui 
cadru instituțional de mai mult de 60 ani vechime, în timp ce inițiativa românească 
este mult prea recentă, prea puțin lămuritoare și puțin încetățenită pentru a fi 
aplicată corespunzător și a-și atinge scopul. Se cuvine să remarcăm, însă, existența 
unei inițiative în această direcție și sperăm ca această lege să deschidă calea spre o 
mai bună protejare în cadrul legal al patrimoniului cultural identitar. 

De asemenea, pericolul tot mai des invocat de „cultural appropiation”, idee 
ce presupune preluarea într-un mod non-etic al simbolurilor identitare ale unui grup 
etnic nu a ocolit nici textilele tradiționale românești, recentele colecții Dior și Tory 
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Burch fiind acuzate în această direcție. Cazul Tory Burch, devenit celebru în social-
media, este o situație aparte, obiectul furtului identitar reprezentându-l un suman 
românesc expus la Metropolitan Museum din New York, preluat aproape în 
totalitate și prezentat ca fiind un obiect de inspirație africană. Cultural appropiation 
funcționează ca un concept ce integrează elemente folclorice dintr-o zonă văzută ca 
fiind „exotică”, „îndepărtată” într-o manieră tipic colonială, care le amestecă fără a 
le diferenția, fără a le cuveni respectul cuvenit, fără a le atinge esența proprie culturii 
din care provin. Această abordare este păguboasă, în primul rând pentru artizanii 
locali și produsele lor, care au astfel o concurență neloială pe piață. Încălcarea eticii 
pieței în această situație este însă dată de atitudinea de superioritate a designerului 
în fața elementelor preluate, de sentimentul parodic care uneori dublează acest 
fenomen, de schimbarea în sens și semnificații a produsului finit, de alterarea calității 
materialelor și execuției și de ignorarea ritualicului din spatele culturalului. 

Contextul teritorial 
Comuna Salva, al cărui spațiu construit este suprapus arealului analizat, 

reprezintă una dintre comunele de referință ale județului Bistrița-Năsăud. Alcătuită 
dintr-un singur sat, cel al reședinței de comună, această unitate administrativ-
teritorială se situează într-o zonă colinară joasă, în bazinul inferior al râului Sălăuța, 
afluent de dreapta al Someșului Mare, bazinul hidrografic omonim fiind reperat încă 
din perioada medievală ca o importantă rută comercială.  

Proximitatea față de orașul Năsăud s-a constituit într-un factor de dezvoltare 
a activităților socio-economice, inclusiv a modului în care au început să fie 
promovate anumite repere etnografice. Pe de altă parte, apartenența îndelungată a 
comunității locale la un spațiu mental distinct, Țara Năsăudului, a favorizat 
conservarea până în prezent, dincolo de stilizările contemporane, a unor piese din 
costumul popular, alături de alte repere cu caracter etnografic, și în același timp, cu 
rol identitar (gospodării tradiționale, obiceiuri, trăsături comportamentale).  

Tot aceeași apropiere spațială de orașul năsăudean dictează gradul ridicat de 
accesibilitate de care beneficiază comuna Salva. Din punct de vedere rutier, este 
traversată de DN17C, un drum național secundar care leagă localitățile Bistrița-
Năsăud-Vișeu de Sus și DN17D, un alt drum național secundar ce face conexiunea 
între localitățile Beclean, Năsăud și Cârlibaba. Important nod de cale ferată, Salva se 
află pe magistrala 409, unind localitățile Salva și Vișeu de Jos, o linie de cale ferată 
simplă, neelectrificată. 
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Inițiative de tip LEADER create pentru încurajarea dezvoltării locale în 
mediul rural, GAL-urile constituie, la ora actuală, pârghii de demarare a unor 
proiecte locale, prin accesarea unor linii de finanțare europeană. Salva, la rândul ei, 
face parte dintr-un astfel de GAL, GAL Țara Năsăudului, deși proiectele accesate 
până acum de administrația acestuia s-au axat preponderent pe dezvoltarea 
serviciilor publice, agricultură și turism, și mai puțin pe măsuri de valorificare și 
promovare a costumului popular. Însă, valoarea deosebită a acestuia este 
recunoscută și de membrii GAL-ului, ca element particular al patrimoniului cultural 
(Strategia de dezvoltare locală 2014-2020, 2014, p. 7). În imediata vecinătate, se află 
și GAL Ținutul Haiducilor, un alt actor local prin care pot fi angrenate diverse 
colaborări pe plan local. 

Cu cei 2.738 locuitori (conform Recensământului Populației și Locuințelor 
din 2011), localitatea Salva se încadrează în categoria satelor mari, cu o fizionomie 
dictată de liniaritatea arterelor de transport sau hidrografică, și cu o evoluție a 
comunităților umane puternic marcată de includerea acesteia în cadrul regimentului 
II grăniceri valahi de la Năsăud (cu precădere, prin accesul la educație). 

METODOLOGIE 

În cazul prezentei cercetări s-a optat pentru o modalitate de lucru ce 
cuprinde 3 etape. Prima etapă, cea a creării unei baze de dare, s-a materializat prin 
consultarea literaturii de specialitate, atât românești cât și străine, material ce 
surprinde informații referitoare la comuna Salva, la arealul Țării Năsăudului, la 
modul de viață tradițional specific regiunii, la clarificarea noțiunilor de folclor și mod 
de viață tradițional și la influența modernității asupra acestora din urmă. 

Pentru cea de-a doua etapă, documentarea pe teren, s-au folosit mai multe 
metode calitative proprii geografiei regionale sau nu, dintre care putem menționa 
aplicarea interviurilor semi-structurate atât asupra unui număr de 3 meșteri populari 
locali (Virginia Linul, Cornelia Bodescu și Genuca Ceuca) cât și asupra actorilor 
locali (primarul comunei Salva). Structura interviului a cuprins întrebări referitoare 
la vârsta de la care meșterul a început să lucreze, tehnicile de lucru utilizate, aspecte 
ce diferențiază produsul lucrat de acesta față de obiectele de artizanat sau cele lucrate 
de alți meșteri, care era modul tradițional de lucru, ce schimbări s-au produs în 
prezent, cât de căutată este marfa pe piața de gen, ce modalități de promovare 
utilizează și dacă se ocupă cineva specializat de această promovare. Pentru actorii 
locali s-au utilizat întrebări referitoare la modul de promovare a meșterilor, numărul 
acestora și dacă există o evidență clară a lor, evenimentele la care sătenii mai poartă 
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costumul popular, modul în care comunitatea încurajează astfel de comportamente 
și care sunt prioritățile de dezvoltare specifice comunei. Tot în cadrul acestei etape 
de teren a fost utilizată și documentarea fotografică prin utilizarea aparatului de 
fotografiat Nikon D5200, în urma căreia s-a încercat surprinderea elementelor de 
specific ale zonei într-o manieră vizuală ușor de centralizat. 

Pentru etapa elaborării propriu-zise a cercetării, am optat pentru utilizarea 
metodei cartografice, prin recursul la utilizarea softului ArcGIS 10.1, ce a surprins 
evoluția arealului construit, amplasarea punctelor de interes etnografic (atelierele 
meșterilor intervievați) și punerea în evidență a localizării arealului în cadrul Țării 
Năsăudului, al județului Bistrița-Năsăud și al României. Au fost utilizate surse 
cartografice mai vechi (Harta topografică a României), dar și mai noi 
(ortofotoplanuri din 2011).  

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Costumul popular năsăudean – analiză spațio-temporală 
La nivelul comunității rurale sălăuane, industria de artizanat are un 

important potențial uman de explorat, din documentarea pe teren reieșind că nu mai 
puțin de 100 meșteri populari se îndeletnicesc cu varii forme practice de valorificare 
a materiei prime locale (țesut, brodat, ales, croșetat, împletit etc.). Majoritatea 
acestora sunt anonimi, fie pentru că nu își conștientizează valoarea muncii, fie pentru 
că produsele rezultate constituie doar o îndeletnicire secundară sau chiar datorită 
faptului că unii preferă colaborarea cu artiștii populari deja consacrați din teritoriu. 

Relevanți pentru confecționarea pieselor de costum popular, din punct de 
vedere al tehnicilor utilizate, modului de continuitate a meșteșugului, tip de produse 
realizate, forme de promovare turistică sunt 4 meșteri populari, aleși și ca studii de 
caz pentru cercetarea prezentă: 

 Genuca Ceuca, rapsod și creator popular, confecționează costume populare,
făcând recurs la arta cusutului cu mărgele, încurajează conservarea
elementelor tradiționale și creează costume unicat, preponderent pentru
fiica ei, artist popular la rândul ei;

 Cornelia Bodescu, o creatoare care mânuiește tehnica cusutului cu mărgele,
pe care a moștenit-o și cultivat-o pe linie familială, se promovează individual
prin intermediul târgurilor și preferă să lucreze într-o manieră exclusivistă,
prin confecționarea unor produse unicat;

 Virginia Linul, cel mai cunoscut artizan sălăuan și cel mai intens promovat,
prin intermediul atelierului de creație pe care îl deține, cu o atenție mai mult
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orientată spre promovarea pe scară largă a costumului popular, inclusiv prin 
încurajarea unor forme stilizate de costum sau prin crearea unor piese de 
costum popular specifice oricărei alte zone etnografice românești, și nu 
numai; 

 Maria Morar, o prezență artistică cu continuitate în confecționarea
costumului popular, cu o „zestre” primită din partea tatălui (creator de
clopuri cu păun), care se autopromovează prin intermediul târgurilor de
profil.

Figura 3. Distribuția principalilor meșteri populari din localitatea Salva 

Portul popular năsăudean este expresia plastică a creativității grănicerului 
român, un bun aflat în patrimoniul artei țărănești specifice spațiului mental colectiv. 
Reprezintă credințele și valorile unei comunități, expresia unor valori personale și 
colective, a unui mod de viață, are semnificații adânci înrădăcinate în miturile unei 
comunități, reprezentând pentru purtătorul său un bun simbolic cu valoare bine 
definită. Bine individualizat și identificabil prin elementul de unicitate, portul 
năsăudean a cunoscut mai multe etape de evoluție și cristalizare. De această 
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transformare se leagă statutul Țării Năsăudului ca regiment de graniță în timpul 
imperiului Habsburgic (iar din 1867 Imperiul Austro-Ungar) și libertățile mai mari 
de care se bucurau românii în această zonă explică influențele multiple ale portului. 

Influențele sașilor din Bistrița își fac 
simțită prezența prin introducerea dantelăriei 
(numită cipcă în graiul local) și a croșetului. 
Tehnicile de lucru, materialele și chiar 
instrumentele utilizate în broderie rămân însă 
complet diferite pentru cele două etnii, sașii 
utilizând în special cruciulițele și brodând într-
o manieră mult occidentalizată, finețea și 
acuratețea execuției lăsând să se întrevadă un 
simț al rigurosului bine ilustrat, deși multe 
elemente din simbolistica săsească se întâlnesc 
nu doar la români, ci și în Levant, sudul Italiei și 
nordul Africii (Sigerus E., Kiewe H.E., 1977, pp. 
3-5). Pe la începutul secolului, tehnica
dantelăritului nici nu era atât de răspândită
precum a fost în perioada interbelică: „nici nu
era şipcă atuncea şî s-o făcut din pânză”
(Genuca Ceuca, meșter popular, 2017).

Cămașa era cea mai importantă piesă a 
portului, confecționată din in sau cânepă, 
pânza din bumbac fiind o influență a industrializării. Mâneca era încrețită și prinsă 
pe umăr iar la subsioară erau adăugate „pahele” (Filip Ana, Morariu I., 2005, pp. 353-
354). În față, latul se despica, pentru a ușura îmbrăcarea. „Șârele” au cunoscut o 
evoluție interesantă în modul de execuție, de la cele mai vechi, cusute în jumătăți de 
crușiță, până la tehnici de broderie mai evoluate, pentru a se trece în ultima fază la 
cusătura cu mărgele și la extinderea broderiei, urmând variațiuni pe schema cămășii-
mamă. Se foloseau o varietate de tehnici, precum „printre fire”, „cruciulițe”, „pe 
scrisoare”, „pe dos”, cusătura fiind realizată atât cu fir de lână/bumbac, cât și cu 
mărgele: „Deci aşa s-o purtat şirăle (rând de cusături) aici la mână, la fodori [pliurile 
de la mâneca cămăşii, în loc de pumnişori (manşete)], aşa s-o numit ăsta, o fo’ mai 
mari, păste cot mai mişi, şi ăsta mai mic care era pă cusătură de la gât în jos. Aişea 
simplu, o punte, să zişea, cusută la maşână. Uneori se punea un pic de danteluţă sau 
să făşea, rar să făşea şâre aicea în faţă, rar. Deci asta predomină şi la cămeşa 
bărbătească, faţa. Şî restu ... simplă, da dacă o dai la şineva să-ţi facă astăzi [...]”. Încă 

Figura 4. „Cipca” unei cămăși 
populare femeiești din Salva,  
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din prima jumătate a secolului trecut, materialele industriale apar, încetul cu încetul, 
să-și facă apariția în port: „Erau încreţâte, la şipca asta era, de cumpărat, i să zâşea 
şfingăraie.” (Genuca Ceuca, meșter popular, 2017). 

Zadiile sau pânzăturile au cunoscut, probabil, cea mai rapidă evoluție, fiind 
condiționată de emanciparea femeii și violentul schimb de mentalități pe care l-a 
adus secolul al XX-lea. Acestea au devenit din ce în ce mai late și mai scurte, lăsând 
să se vadă piciorul din ce în ce mai mult. În mod tradițional, la începutul secolului al 
XX-lea, acestea luau mai multe forme: „roza-n galben”, „cu trup tărcat”, „pestrițe”,
„cu rupturele” (variantă ce presupunea utilizarea unei lâni extrem de fine, care se
lucra cu multă atenție, fiind cel mai rar tip de pânzătură întâlnit). Puteau fi perechi
sau se puteau asorta cu un șorț în față. Culorile predominante arătau starea
sufletească, materială și civilă a femeii ce purta pânzăturile. Femeile tinere foloseau
culori vii, precum albastru, roșu, verde, iar cele mai în vârstă negru, maro sau rareori
bleumarin. În timpul postului, toate femeile purtau zadii negre. Oricât de diferite ar
fi formele pe care zadia le poate lua, aceasta conține un element specific, ce se
regăsește în aproape toate variantele: alesătura, adică o broderie lucrată separat.
Alesătura putea fi cu mărgele, pe scrisoare, în ajur. În unele situații, broderia lipsea
iar o formă de alesătură era lucrată direct din război, în acest caz având de-a face cu
zadiile cu trăsături.

Pieptarul de sărbătoare pentru bărbații căsătoriți și cei bătrâni era cusut cu 
fire de mătase maro, roșu închis sau bordeaux, se mai numea pieptar roșu. Feciorii 
purtau însă pieptarele „cu ciucuri”, deschise în față, în culori vesele (roșu, albastru, 
galben, verde, maro, portocaliu), indicând o deschidere mai mare a generației care 
le-a creat către materialele produse în fabrici și către firele vopsite chimic. Pentru 
femei, pieptarul de sărbătoare se confecționa din blană de miel, era cusut cu 
„struțuri” sau cu „cunună”, cu fire de mătase neagră, roșu închis și maro. În varianta 
mai aristocrată, acestea erau confecționate din catifea, pe care se aplica o broderie în 
tehnica „pe scrisoare” sau în jumătăți de crușiță, dublată de utilizarea mărgelelor. 

Acoperământul capului era o piesă obligatorie în rândurile nevestelor și al 
femeilor în vârstă. Cu cât o femeie era mai tânără, cu atât i se îngăduia să poarte 
năfrămi mai deschise. La sărbători, fetele tinere își împleteau părul și purtau 
pănglicuțe și bumbuște roșii. Vara, la muncă, sau pe timp de ploaie, pe post de 
umbrelă, era utilizat clopul de paie. 

Cureaua cu mărgele, element de inedit al portului, era rezervată sărbătorilor 
și nunților. Apare odată cu influența orășenească, fiind confecționată din materiale 
produse în perimetrul citadin, precum catifeaua și mărgelele. Încheierea se făcea cu 
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ajutorul copcilor iar modelele erau deseori preluate din universul vegetal sau cel 
animal: flori, frunze, căprioare, fluturi etc. 

Clopul cu păuni, de departe un simbol al regiunii, se purta, precum brâul pe 
picior, doar la sărbătorile mari, nunți și de către „lătureni” – lăturenii sunt persoane 
aflate în vizită în alt sat (Filip Ana, Morariu I., 2005, p. 355). Păunul se fixa 
întotdeauna pe partea dreaptă, reprezentând un element de fală specific feciorilor 
(tineri bărbați necăsătoriți), fiind într-atât de costisitor încât ajungea să fie vândut 
după nuntă pentru a recupera suma spre folosul noii familii. Se putea ajunge de la 3-
4 rânduri de pene până la 6-7. Clopul cu păun este o piesă intrată în mentalul colectiv 
al cetățenilor Salvei, care și-o asumă ca fiind specifică,  asumându-și rolul de a 
transmite mai departe meșteșugul confecționării acestuia. Meșterii cei mai 
recunoscuți la nivel local pentru producerea clopilor cu păun au fost soții Leon și 
Ana Coruțiu, la momentul actual mai lucrând artiștii populari Iliuț Ceuca, Jora Leon 
și Maria Morar. 

În materie de accesorii, se preferau traistele țesute în ponive (pentru 
activitățile de zi cu zi) sau procuțește și cu alesături (pentru mersul la târg), 
cununițele cu bumbuște, zgărdițele și șiragurile de mărgele și rândurile de taleri. 
Fetele bogate ajungeau să-și confecționeze salbe de câte 3-4 rânduri, ce puteau atinge 
1-2 kg.

Desele incursiuni ale grănicerilor năsăudeni se întrevăd în mici aspecte 
legate și de hainele acestora. Regiunile etnografice înconjurătoare, precum 
Maramureșul, Bucovina, Moldova și Țara Lăpușului, și-au exercitat fiecare influența 
asupra modului de viață tradițional din Năsăud. Șurțurile de lână, așadar, au o clară 
influență dinspre nord, diferind însă total coloristica. Clopurile sunt asemănătoare 
celor din Suciu, iar opincile, cu cele din Moldova.  

Îmbrăcămintea bărbaților era diferită în funcție de anotimp, compusă din 
diferite piese cu funcții diverse, produse de versatila industrie casnică din zonă. 
Acoperământul capului varia de la pălăria „de păr” vara până la cușma din blană 
neagră de miel iarna și la celebrul clop cu păun, purtat de bărbații necăsătoriți. 
Cămașa cu gulerul răsfrânt, care acoperea genunchii, de pânză de cânepă sau de 
bumbac, era decorată cu mărgele sau cu motive florale la bărbații mai tineri sau cu 
arnici la cămășile bătrânești (Morariu T., 1929, pp. 133-134). Mânecile acesteia 
puteau atinge 40 cm. Peste izmenele făcute din pânză, se luau la sărbători pantalonii 
cu țesătură „în ponive”, iar iarna cioarecii groși. Pieptarul, încheiat la subsuoara 
stângă, era, într-o generație mai veche a evoluției costumului, acoperit de suman, 
înlocuit mai apoi de zechel, haină de pănură de lână mai scurt și mai strâmt decât 
acesta din urmă.  
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La portul femeiesc însă, se observă cel mai bine evoluția portului. În general, 
se vorbește despre o schimbare a portului țărănesc odată la 20-30 de ani (la o 
generație), iar femeile, fiind primele care-și confecționau hainele, schimbau „moda” 
mai rapid. Consemnate sunt în zona Năsăudului cămășile cu ciupag până la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, astăzi mai păstrându-se numai în zona Țării Lăpușului. Există 
în arhiva Muzeului Județean Bistrița cămăși femeiești cu ciupag, precum și în colecții 
particulare (precum cea a colecționarului Sebastian Paic). Cămășile cu model 
geometric pe ciupag au ieșit din uz în regiune în timpul anilor 1860-1870, piesele 
rămase astăzi fiind contestate de unii etnologi ca făcând parte din patrimoniul 
țărănesc al zonei. 

Odată cu începutul secolului al XX-lea, apar influențe de peste munți în 
anatomia cămășii, ce preia elemente din portul din Regatul României, cum ar fi râurii 
verticali, ce fac să dispară broderia de peste cot. Peste umăr se face, mai recent, o 
broderie mai lată, denumită altiță. În a doua jumătate a secolului trecut, odată cu 
deplasările de populație și promovarea folclorului mai mult sau mai puțin autentic 
prin intermediul televiziunii de stat și a ansamblurilor apare broderia „în tablă”, pe 
toată lungimea și lățimea vizibilă a mânecii, influență clară din zona Olt. În mod 
obișnuit, în prima jumătate a veacului, se broda o vargă peste cot, mai recent cusută 
cu mărgele. Se făcea o „brățară” cusută pe cutulițe (pe încrețitură), se coseau „pui” 
mici la fodori și se aplica dantelă în partea de jos a mânecii (http://semne-
cusute.blogspot.ro/2015/04/camasile-din-inima-transilvaniei.html). 

 Femeile căsătorite purtau, ca semn al statutului lor nou, mânecile mai 
strâmte și „împreunate” la spate. Coloristica diferea în funcție de vârstă, ca de altfel 
în tot spațiul românesc, pe măsură ce purtătorul înainta în vârstă și își câștiga un 
anumit status și rol nou în societate, simbolistica cămășii vechi nu mai corespundea, 
iar aceasta era schimbată.  

De asemenea, portul femeiesc impresionează și prin zadii. Acestea au 
cunoscut o evoluție specifică, de la zadiile cu trup vânăt, specifice pentru toată 
Transilvania, până la zadiile cu tărcături și alesături. În portul de mireasă, acestea 
erau adesea albe. Zadiile cu trăsuri, de dată recentă, demonstrează evoluția tehnicilor 
de lucru, care au devenit din ce în ce mai sofisticate de-a lungul timpului, urmând ca 
după industrializare, acestea să se simplifice, iar portul să împrumute din ce în ce 
mai multe elemente industriale (cusătură la mașină, materiale produse în serie sau 
artificiale etc.). Tehnica cea mai veche, cusutul în „jumătăți de crușiță”, punct 
cunoscut în alte zone drept cusutul bătrânesc, oferea o broderie rezistentă și 
posibilități decorative mai mari decât punctul în cruce (http://semne-
cusute.blogspot.ro). 
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Meșterii populari sălăuani. Studii de caz 
Folclorul integrează comunicarea unor informații, idei și atitudini din 

generație în generație, fiind constituit de o comunitate, având sens doar în 
comunitatea respectivă. Acesta este înțeles de aceasta și transmis mai departe prin 
modul de viață tradițional, diverse forme de manifestare: muzică, literatură orală, 
teatru popular, expresii plastice (Bauman R., 1992, introducerea). Abstractizarea 
hainelor țărănești prin separarea acestora de cultura comunitară care a dus la 
producerea lor este un artificiu păgubos, tocmai de aceea este necesară analiza în 
teren a meșterilor care au misiunea de a produce straiele. 

Având în vedere obiectivele propuse, am considerat că cea mai potrivită 
metodă de cercetare ar fi aplicarea de interviuri semi-structurate și observația directă 
asupra principalilor meșteri populari din perimetrul comunei Salva. Subiectele de 
discuție s-au axat în jurul încercării de documentare a meșteșugului, a intențiilor din 
spatele menținerii acestuia în familia meșterului, a modalității de lucru și a gradului 
de autenticitate din produsul final. 

Unii meșteri, care și-au creat o clientelă anume prin participarea la mai 
multe expoziții, preluarea unor elemente autentice și stilizarea altora în interes 
comercial, au fost mai vizibili în ochii autorităților și au beneficiat de mai multă 
susținere decât alți meșteri care nu au făcut compromisuri legate de calitatea 
materialelor și a lucrului tradițional, dar care au întâmpinat mai multe dificultăți în 
munca lor, legate și de timpul mai mare al execuției unei lucrări (ce putea ajunge și 
la 1-2 ani pentru portul complet, format din cămașă, zadii și poale) și de dificultatea 
găsirii unor materiale tradiționale. 

Virginia Linul, cel mai bine promovat meșter popular din Salva, este singura 
dintre cei intervievați care a reușit să-și organizeze o afacere din portul popular. 
Aceasta, strângând un număr de aproximativ 20 femei în jurul ei, a reușit să 
organizeze un atelier în care produce nu doar costume populare specifice Țării 
Năsăudului, dar și altor zone etnografice din România și chiar a unor costume 
aparținând altor etnii. Tehnica de lucru este însă stilizată și simplificată, pentru a face 
față numărului mare de comenzi primite. S-a încercat, în cadrul atelierului doamnei 
Linul și crearea unei linii de inspirație folclorică, „LinIA Tradițională”, ce produce 
haine urbane ce preiau elemente specifice artei populare din zona Năsăudului. De 
asemenea, în încercarea de integrare pe piața de gen, aceasta a avut colaborări 
inclusiv cu designeri din străinătate, mai exact cu Philippe Guillet, pentru colecția 
intitulată 100% RO. Brandul creat în spatele imaginii este susținut de numeroase 
participări la festivaluri, inclusiv la Festivalul Smithsonian de la Washington din 
1999. Solicitată fiind atât din partea ansamblurilor și a interpreților de muzică 
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populară, cât și a oamenilor simpli de pe toată Valea Someșului și chiar din toată 
țara, artizana Virginia Linul reușește să administreze propria afacere cu produse ce 
țin de patrimoniul rural. Deși nu este adepta producerii în serie a portului și 
recunoaște atracția pe care o exercită concurența neloială venită din partea 
produselor de tip „suvenir” fabricate în Turcia sau China, este deschisă intervențiilor 
făcute asupra portului popular pentru a-l face mai accesibil ca preț: pânza folosită nu 
este întotdeauna de casă, unele modele sunt redate stilizat și simplificat. 

Pentru Cornelia Bodescu, tehnica folosită este cea a cusutului cu mărgele, 
transmisă din generație în generație în familia soțului dânsei. Tehnicile de lucru 
secrete, cunoscute doar de către familia de meșteri din care provine se completează 
cu încercarea de a reda cât mai fidel costumul tradițional, tablourile și accesoriile din 
prima jumătate a secolului al XX-lea. Sursa de proveniență autohtonă a materiei 
prime pentru realizarea produsului finit este foarte importantă, Cornelia Bodescu 
considerând etică utilizarea materialelor românești. Promovarea obiectelor de artă 
populară este realizată atât virtual, prin intermediul unui site web și a unei adrese de 
Facebook, cât și prin participarea la anumite târguri, însă este făcută la nivel 
individual. Experiența colaborării cu designeri nu a fost la fel de fructuoasă și în cazul 
acesteia. Încercarea lui Dorin Negrău de a realiza o colecție inspirată din portul 
năsăudean nu a dat suficientă recunoaștere meșterilor care au lucrat pentru 
realizarea efectivă a hainelor, printre care se afla și doamna Bodescu. Rezultă de aici 
că lucrul manual nu este încă suficient de bine plătit și recunoscut, iar munca depusă 
de creatorii populari este deseori subestimată și subapreciată.  

Figura 5. Demonstrații ale tehnicii cusutului cu mărgele, în atelierul Virginiei Linul (stânga) 
și Corneliei Bodescu, din Salva (dreapta) 

Genuca Ceuca se remarcă prin încercarea de a păstra întregul mod de viață 
tradițional și prin revigorarea unor tehnici ieșite din uz sau chiar dispărute. Interesul 



104 

comercial al dânsei este mai scăzut, lucrând doar pe bază de comandă. Colecția de 
cămăși pe care o deține are în componență atât portul tradițional specific regiunii, 
cât și inovații și disfuncționalități de dată recentă, pentru a sublinia evoluția pe care 
a suferit-o moda și a compara tehnicile și materialele vechi cu cele de după 
industrializare. Pentru Genuca Ceuca, contextul în care se purtau anumite piese din 
port este foarte important în alegerea acestora pentru „încins” (îmbrăcat). Astfel, 
statutul purtătoarei (de femeie tânără necăsătorită până la bătrână) și perioada anului 
(sărbătoare sau post) sunt foarte importante în alegerea hainelor de purtat. Faptul că 
dânsa s-a făcut recunoscută în primul rând ca rapsod popular o face să aibă o viziune 
integratoare asupra tradiției, încorporând toate modalitățile acesteia de exprimare: 
prin strigături, cântece, joc, gastronomie, ș.a.m.d. 

ANALIZA SWOT 

Din statistica acordată de reprezentanții primăriei, se consideră că 
aproximativ un sfert din populația comunei Salva este familiarizată cu procedeul de 
fabricație al costumului popular, în speță putând broda modele tradiționale. 
Majoritatea dețin propriile costume și le poartă la sărbătorile religioase mai 
importante sau în cadrul unor evenimente organizate în sprijinul artei populare. 
Promovarea însă nu este foarte bine pusă la punct. Existența centrelor de informare 
turistică nu acoperă problematica promovării artei populare specifice regiunii. De 
cele mai multe ori, promovarea este făcută individual, de către fiecare meșter în parte, 
consiliile locale și primăriile neimplicându-se în demersul acesta. Deși există 
evenimente precum Maialul elevilor năsăudeni și parade organizate în centrele de 
comună, mai nimic nu se face în direcția promovării propriu-zise a portului 
năsăudean autentic ca element viu al comunității.  

Tabelul 1. Analiza SWOT a portului popular sălăuan 

Puncte tari Puncte slabe 
 prezența unui număr important de

meșteri populari (aprox. 100)
 existența unor evenimente locale care

încurajează purtarea costumului popular
 participarea meșterilor populari la târguri

de profil
 existența unei zone etnografice bine

individualizate (Țara Năsăudului)

 sprijin preferențiat din partea
autorităților locale privind susținerea
meșterilor populari

 lipsa de promovare uniformă și
echilibrată a meșterilor populari și
autopromovarea individuală

 capacitate scăzută de informare din partea 
actorilor locali
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 participarea activă a Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud în promovarea reperelor
etnografice

 prezența unor antreprenori locali ce
încurajează crearea unor piese de costum
popular (fabrica de ii din Ilișua)

 cadru legislativ ce încurajează purtarea
costumului popular

 conservarea și perpetuarea unor tehnici
tradiționale de creare a unor piese de
costum popular

 clopul cu păun – reper identitar al Țării
Năsăudului

 lipsa de cooperare între actorii locali și
regionali

 inexistența unei strategii de marketing la
nivel local, județean care să încurajeze
reperele etnografice

 lipsa unor materii prime pentru
materialele necesare costumului popular

 infrastructură turistică scăzută
 apariția unor forme mecanizate de

confecționat piese din costumul popular
 excluderea unor piese de costum popular

în detrimentul cămășilor
 reticența meșterilor populari în

colaborarea cu designeri care
reinventează piese din costum popular

 preluarea licențioasă a motivelor utilizate
în cadrul unor piese din costumul popular 

 resurse materiale limitate ce pot susține
încurajarea unor materii prime
tradiționale (suprafețe cultivate cu
cânepă, in, crescătorii de păuni)

Oportunități Riscuri
 crearea unor ateliere demonstrative în

spațiul rural
 crearea unor șezători/forumuri 

tradiționale în cadrul atelierelor 
meșteșugărești, a unităților muzeale sau a 
școlilor 

 inițierea unor workshopuri tematice în
spațiul urban

 încurajarea apariției unor specializări în
cadrul școlilor profesionale și liceelor
tehnologice care să fie axate pe practicarea 
meșteșugurilor tradiționale

 propunerea unei infrastructuri de
transport și turistice care să vină în
sprijinul aplicării turismului experiențial

 crearea unei baze de date a meșterilor
populari locali

 dezvoltarea unor oferte turistice
personalizate de către anumiți tour-
operatori care să promoveze practicarea
unor forme de turism experiențial bazat pe 
repere etnografice

 cerere mică pe piața muncii de persoane
specializate în industria de artizanat

 mobilizarea unui capital social constant
care să participe activ la workshopuri
tematice

 multiplicarea elementelor de kitsch și
utilizarea unei concurențe neloiale venite
din partea unor antreprenori
nespecializați din China, India etc.

 deficit de personal calificat în cadrul
atelierelor, workshopurilor sau altor
evenimente de promovare a activităților
meșteșugărești
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Locuitorii regiunii își asumă costumul ca fiind specific și, în ultimul timp, se 
încearcă o mișcare de revival a tradiției în zonă, existând numeroase mișcări în 
spațiul online care susțin inițiativa păstrării și purtării hainelor țărănești, fie în forma 
tradițională, fie în cea urbanizată, stilizată. Autoritățile sunt însă canalizate înspre 
alte proiecte ce țin de infrastructură și urbanism, pentru a asigura calea de acces în 
comună și a permite astfel dezvoltarea agriculturii și a turismului rural, nefiind atât 
de interesate de promovarea domeniului etnologic. 

PROPUNERI  

1). Asigurarea continuității pieselor de costum popular 
Principalele propuneri se axează în jurul a două direcții importante de urmat 

în scopul conservării costumului tradițional:  
 menținerea modului de lucru tradițional, sub toate aspectele lui, prin

reutilizarea tehnicilor arhaice de croi, a materialelor tradiționale și a
modului de lucru;

 reinterpretarea pieselor de costum popular, pentru a le face adaptabile în
mediul urban, prin utilizarea unor materiale și tehnici moderne, fără a știrbi
însă simbolistica și regulile de bază ale compoziției croiului unei cămăși
autentice.
Între cele două direcții de dezvoltare posibile, se pot integra următoarele

propuneri:  
 Asigurarea continuității creării și purtării costumului popular prin

menținerea meșteșugarilor și continuarea meșteșugului, „tezaure umane vii”
– program lansat de Ministerul Culturii, purtarea costumului la varii
evenimente etc.; constituirea unui cadru social favorabil expresiei artei
tradiționale, prin implicarea autorităților în promovarea, evidențierea și
facilitarea vizibilității în spațiul public al meșterilor populari;

 Revigorarea costumului prin reinterpretarea lui, prin diferențierea dintre
kitsch și autentic, susținerea unei linii de produse în seria fabricii de ii din
Ilișua care să preia modele locale și să ofere consumatorului povestea din
spatele acestuia; inițierea unui opțional de folclor pentru elevii din
învățământul de stat obligatoriu, care să educe populația privitor la modelele
tradiționale, pentru a face astfel diferența între autentic și imitația acestuia;

 Crearea unor ateliere de dezvoltare în spațiul rural sub forma șezătorilor
tradiționale, în cadrul cărora vor fi invitați diferiți meșteri populari care să-
și valorifice creațiile și, în același timp, să împărtășească din tainele
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meșteșugului pe care îl practică unor potențiali doritori în a asigura 
perpetuarea costumului popular; 

 Inițierea în cadrul liceelor cu profil tehnologic a unor specializări axate pe
practicarea meșteșugurilor tradiționale, avându-i drept îndrumători pe
meșterii specializați în acest domeniu (țesut, brodat etc.);

 Propunerea unui traseu tematic având drept temă fabricarea unor piese din
costumul popular, pornind de la cultivarea materiilor prime (plante textile,
crescătorii de păuni etc.) și prelucrarea acestora până la produsul finit
(toarcerea lânii, baterea cânepii, țesutul etc.) în scopul realizării unui tip de
turism experiențial; includerea unei infrastructuri agroturistice specifice
(reabilitarea unor case bătrânești și utilizarea acestora drept spații de cazare,
posibilitatea înnoptării la mănăstirea din zonă etc.), semnalizarea și
promovarea traseului prin diverse moduri posibile și includerea acestuia în
portofoliul unei agenții de turism locale.

 Inițierea unor workshopuri tematice în spațiul urban spre centre care să nu
se restrângă la arealul Țării Năsăudului ci să se extindă spre centre urbane
mari polarizatoare (Cluj Napoca, Sibiu, București), având ca principal
obiectiv promovarea meșteșugurilor tradiționale specifice comunei Salva;
invitarea colecționarilor de artă populară locali la diverse expoziții
organizate de către marile muzee etnografice din țară, și nu numai;

 Crearea unui cadru legal pentru cultivarea unor suprafețe cu plante textile
(in, cânepă) în scopul revigorării utilizării materialelor tradiționale;
înființarea unor subvenții speciale pentru crescătorii de păuni din zonă care
să îi motiveze pe localnici să păstreze tradiția fabricării clopurilor de păun.

2). Valorificarea turistică a costumului popular
Identitatea etnografică, memoria colectivă, patrimoniul rural și know-how-

ul specific tehnicilor tradiționale sunt resurse tipice unei comunități colective de tip 
„țară” ce pot fi valorificate în demersul constituirii unei infrastructuri turistice ce 
poate permite practicarea unui turism de tip experiențial. Concentrându-ne pe 
promovarea identității locale și valorificarea specificității regiunii, prin utilizarea 
metodelor tradiționale de producție în diverse sfere (vestimentare, gastronomice, 
arhitecturală etc.) cunoscute deja de către localnici, se poate face posibilă 
promovarea arealului ca zonă etnofolclorică distinctă, oază de conservare a modului 
de viață tradițional. Prin valorificarea acestor elemente se poate concepe un brand al 
Țării Năsăudului, al cărui simbol să fie reprezentat de componenta folclorică, ce ar 
putea fi astfel utilizată în scopuri turistice. 
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Industria turistică începe să fie din ce în ce mai orientată către experiența 
livrată turistului, care nu mai caută neapărat să se relaxeze, ci caută să exploreze, să 
simtă, să-și transpună în propriile trăiri elemente din arealul vizitat. Prin 
implementarea unui turism experiențial rural se poate pune în practică păstrarea 
elementelor regionale folclorice specifice în sfera unor tradiții vii, practicate încă în 
societate, care nu au ajuns încă subiect de muzeu.  

Cazarea turiștilor în case cu arhitectură tradițională, în compania 
localnicilor, posibilitatea acestora de a vizita atelierele meșterilor și de a experimenta 
cu propriile mâini procesul de manufactură a pieselor vestimentare specifice portului 
popular, posibilitatea acestora de a ajuta comunitatea să ducă mai departe elementul 
de unicitate specific și de a susține dezvoltarea locală printr-o metodă care este 
benefică ambelor părți este o alternativă ofertantă la clasica variantă a turismului de 
nișă, care este dificil de practicat în zonă, din lipsa fondurilor și a obiectivelor de tip 
loisir. Prin valorificarea resurselor deja existente și cu cheltuieli minime se pot obține 
mai multe avantaje pentru localnici și se pot valorifica mai bine obiectivele existente, 
oferind în același timp și turiștilor o experiență nouă, diferită, care să-i facă să 
aprecieze cu adevărat ceea ce Țara Năsăudului, în general și comuna Salva, în special, 
au de oferit. 

CONCLUZII 

Prin intermediul propunerilor și recomandărilor noastre în ceea ce privește 
încurajarea păstrării unei continuități a meșteșugurilor tradiționale specifice Țării 
Năsăudului dorim să aducem la cunoștință atât importanța unei zone geografice și 
etnografice care se remarcă prin unicitatea și autenticitatea elementelor folclorice 
care reflectă o componentă esențială și reprezentativă vieții satului năsaudean cât și 
existența pericolului iminent de a se pierde din valoarea pieselor de costum popular 
datorită apariției pe piața existentă a produselor fabricate în serie. 

Propunerile pe care le-am inițiat pot fi materializate cu condiția de a primi o 
receptivitate atât din partea localnicilor cât și din partea autorităților locale în a 
susține demersul unor astfel de inițiative. 

MULȚUMIRI 

Pentru receptivitate și calitatea informațiilor furnizate, mulțumim 
interlocutorilor din cadrul documentării de teren din Salva, respectiv meșterilor 
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populari Genuca Ceuca, Virginia Linul, Cornelia Bodescu și reprezentanților 
primăriei comunei Salva, cât și colecționarului de costume populare Sebastian Paic. 
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REZUMAT  Atât pe teritoriul european, cât şi la nivel mondial, marii prozatori, poeți sau 
personalități ale literaturii se bucură de o recunoaștere vizibilă în teritoriu, numeroase 
obiective fiind deja integrate în circuite turistice literare. La nivel național, în pofida 
existenţei unor muzee memoriale, turismul literar se practică punctiform,  fiind asociat şi 
altor obiective turistice învecinate. Principalul obiectiv al prezentului studiu s-a axat pe 
crearea unui traseu turistic literar, asociat scriitorului Liviu Rebreanu. Zona de studiu aleasă 
se suprapune, în linii generale, Țării Năsăudului. Pe baza cartării în teren a elementelor ce 
pot constitui puncte de staționare în cadrul acestuia, a anchetelor sociologice realizate în 
teritoriu privind receptivitatea actorilor locali spre implementarea acestei idei de amenajare 
și a identificării unor modele de bune practici, rezultatele studiului s-au materializat în 
propunerea unui traseu turistic tematic care cuprinde toate localitățile necesar a fi incluse, 
precum și indicații asupra elementelor necesare în vederea atragerii unui flux de turiști 
proporțional cu interesul față de opera și viața romancierului. 

Cuvinte cheie: turism literar, Liviu Rebreanu, Târlișua, Maieru, Țara Năsădului 

INTRODUCERE 

Justificarea temei 
La nivel național, singurul traseu turistic literar existent valorifică un 

personaj ficțional, Dracula (Bram Stoker) și atrage un public străin fidel acestuia. 
România, deşi are numeroşi scriitori cu care se mândreşte, niciunul nu are asociat 
un traseu turistic literar. Se vizitează punctiform casele memoriale, mormintele, dar 
acestea nu sunt individualizate într-un itinerar separat, în sensul că reprezintă doar 
puncte de atracţie asociate altor obiective turistice precum biserici, mănăstiri, cetăţi, 
muzee. 

Ţara Năsăudului a lăsat în memoria romancierului puternice impresii în 
primii ani ai vieţii, realitate confirmată şi de personajele construite şi locurile evocate 
în operele sale. Aici avem cea mai mare densitate a localităţilor de care se leagă 
numele Liviu Rebreanu, lucru care explică alegerea spațiului năsăudean ca zonă de 
studiu. 

Obiective 
Studiul de față a avut ca obiectiv general crearea unui traseu turistic literar. 

Pentru atingerea acestui scop s-a avut în vedere parcurgerea mai multor acțiuni, 
devenite la rândul lor obiective specifice, respectiv: 

 identificarea locațiilor  de care se leagă viața scriitorului și/sau acțiuni din
operele sale și diferențierea acestora în funcție de relevanță;
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 analiza situației existente privind valorificarea imaginii scriitorului;
 identificarea problemelor cu care se confruntă localitățile studiate în ceea ce

privește dezvoltarea turistică;
 conturarea unor propuneri în vederea creării unui traseu turistic literar.

Turismul literar, între ficțiune și realitate
Una din definițiile turismului literar apare în Enciclopedia turismului,

(Jafari, 2000): „o formă de turism cultural care are ca țintă vizitarea anumitor locații 
care au valență literară. Acesta include vizitarea fostelor sau actualelor locuințe ale 
unor scriitori, locurilor reale sau mitice descrise în opere și a locațiilor legate de 
personaje sau de anumite evenimente literare”. Iubitorii de carte, și nu numai, 
regăsesc iluzia lumii descrise în anumite opere, perpetuată în viața reală. 

După ce cititorul trăiește pasiv în lumea operei și este martor (cu ajutorul 
imaginației) la acțiunea acesteia, acesta poate fi tentat să pășească pe urmele locațiilor 
livrești. Asupra acestor locuri, cititorul (devenit turist) poate proiecta lumea operei 
în viața reală. Se evidențiază caracterul palimpsestic al acestor locații, întrucât peste 
imaginea reală turistul suprapune și viziunea lui dezvoltată în urma lecturii. Rolul 
turismului literar este acela de a oferi cadrul unor experiențe cât mai veridice și cât 
mai apropiate de cele din opere (Lipovšek, Kesić, 2014). 

Trebuie menționat faptul că turismul literar nu se referă strict la scriitor și 
opere, ci și la evenimente literare, precum lansări de carte, întâlniri cu scriitori, care 
permit cititorilor să cunoască vocea din spatele operei, dar și la turismul asociat 
librăriilor: un turist poate fi interesat să cumpere cărți ale unor autori locali (Hoppen, 
Brown, Fyall, 2014). 

Există patru tipuri de turism literar, identificate de Butler (1986): vizitarea 
unor locații reale (se referă la asocierea atât a operei, cât și a legăturii pe care un autor 
o are cu un anumit loc - acestea reprezintă locațiile unde au fost scrise anumite
opere), vizitarea unor locații care apar în operă, turismul în locații care au fost vizitate 
de scriitori (cafenele, muzee) și zone care au devenit atractive din punct de vedere
turistic tocmai datorită popularității unui scriitor. Tot referitor la acest tip de turism,
Busby (2004) adaugă și posibilitatea ca o zonă să-și augmenteze importanța turistică
prin denumirea ei după numele scriitorului (de exemplu, Agatha Christie Country
sau Shakespeare Country).

Busby și Klug (2001) mai adaugă două tipuri de turism literar: „travel 
writing”, în care un autor relatează experiențele proprii din diverse călătorii și „film-
induced literary tourism”, care stimulează călătoriile în locurile unde au fost filmate 
anumite creații cinematografice bazate pe o carte (Noua Zeelandă a fost asaltată de 
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turiști, în 2004, doar datorită faptului că trilogia Stăpânul Inelelor, J.R.R. Tolkien, a 
fost filmată în locațiile australiene). 

Turismul literar pornește de la celebritatea pe care un autor și-o câștigă prin 
operele sale (Hoppen, Brown, Fyall, 2014). Acest tip de turism este un motor 
comercial în Anglia, întrucât unele destinații sunt promovate prin numele 
scriitorilor (de exemplu, “Shakespeare's Stratford”, “the Brontes' York-shire”, 
“Hardy's Wessex” (Squire, 1994), “Scott-land” sau “Dickens's London” (Watson, 
2006). De asemenea, s-au realizat ghiduri turistice literare (“Blue Guide to Literary 
Britain and Ireland” (Ousby, 1999), “Literary Britain and Ireland: a guide to the 
places that inspired poets, playwrights and novelists” (Struthers, Coe, 2005), “The 
Oxford Guide to Literary Britain and Ireland” (Hahn, Robins, 2008). Industria 
suvenirurilor a luat amploare pe această temă: cărți poștale, semne de carte, 
calendare, tricouri, genți personalizate etc., acestea fiind disponibile și pentru 
shopping-ul online. 

S-au creat pagini web pentru turismul literar („Literary-Places.com”,
„LiteraryTraveler.com” sau „LiteraryTourist.com”), unde turiștii pot consulta trasee, 
hărți asociate sau pot afla despre evenimente literare din toată lumea (Hoppen, 
Brown, Fyall, 2014). 

Se pare că turismul literar este dezvoltat, preponderent, în Europa și America 
de Nord, datorită faptului că numeroase articole despre acest tip de turism au fost 
scrise pe aceste continente. Mai mult, cele șapte „Orașe ale Literaturii”, respectiv 
Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich și Krakovia, desemnate 
de către UNESCO, sunt majoritar tot din aceste două continente. 

Referitor la numărul de turiști atras de acest tip de turism, în articolul scris 
de Hoppen, Brown, Fyall (2014) se precizează faptul că nu există o evidență statistică 
prin care să se demonstreze amploarea pe care a luat-o acest fenomen, dar aceste 
dovezi se regăsesc în dezvoltarea economiei fiecărei locații în parte. 

Un mod de a uni mai multe obiective ale turismului literar este realizarea 
unui traseu tematic. Referitor la situaţia traseelor turistice la nivel european, putem 
constata că această ramură a turismului este bine valorificată şi atrage numeroşi 
turişti. De exemplu, ținuturile West Yorkshire și East Lancashire Pennines au fost 
locurile unde s-a desfășurat o bună parte din viețile surorilor Charlotte, Emily și 
Anne Brontë, care au trăit în orășelul Haworth, din 1820 până în 1861. Regiunea a 
fost o sursă de inspirație pentru operele lor, inclusiv pentru La răscruce de vânturi, 
scris de Emily Brontë și Jane Eyre al lui Charlotte. Fosta casă a surorilor a fost 
transformată într-un muzeu (Parsonage Museum), care crează o imagine asupra 
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vieții lor cotidiene, deținând multe dintre obiectele lor personale. Un alt loc de vizitat 
este și Cascada Brontë unde se spune că Charlotte obișnuia să vină și să mediteze. 

Un alt traseu literar este dedicat lui William Shakespeare. Stratford-upon-
Avon și arhitectura sa specifică amintesc de vremurile în care trăia scriitorul și oferă 
aspecte din cadrul operelor sale. Aici pot fi vizitate casa soției sale, Anne Hathaway’s 
Cottage și Biserica Sfintei Treimi, unde dramaturgul a fost botezat și apoi îngropat.  

Thomas Hardy are un traseu bine definit şi marcat, care pleacă de la locul 
său de naştere din Dorchester, traversează văile Piddle şi Frome, merge pas la pas cu 
linia costieră dintre Lulworth Cove și Valea Encombe, acestea zugrăvind peisaje care 
l-au inspirat pe autor, şi se termină în cimitirul Stinsford, unde se află înmormântat
scriitorul. Traseul are pagini web dedicate, care cuprind atât hărți, cât și detalii despre 
anumite locații (https://beaminsterramblers.wordpress.com).

Referitor la turismul literar legat de anumite personaje, Harry Potter, 
vrăjitorul creat de J.K. Rowling, şi-a împrumutat din faimă peronului Kings Cross 
sau podului de pe care s-a luptat cu creaturile magice, iar Robin Hood este asociat 
Pădurii Sherwood. Trenul Orient Express a devenit celebru (sau și mai celebru) după 
apariția romanului Crima din Orient Express al Agathei Christie, renume pe care și-
l păstrează până în zilele noastre. 

Totuşi, turismul literar nu s-a dezvoltat numai pe teritoriul englez, ci şi în 
alte ţări. În Italia, Verona este renumită pentru casa, statuia şi mormântul Julietei 
(Shapley Tracy, 2017); Zürich se distinge prin existenţa unor locuri rămase mărturii 
ale trecerii scriitorilor de talia lui Thomas Mann, Herman Hesse şi James Joyce, iar 
Sankt Petersburg este recunoscut pentru locurile de naştere ale lui Tolstoi, Nabokov 
şi Puşkin.  

Se poate aprecia că turismul literar atrage un important flux de turiști, marea 
majoritate fiind cititori sau cinefili; conferă un element de brand pentru anumite 
orașe care sunt direct asociate cu numele sau opera unui scriitor; contribuie la 
dezvoltarea economiei locale, chiar dacă o anumită locație nu are ca scop implicit 
dezvoltarea turismului literar. 

La nivel național, există o serie de case memoriale transformate în muzee, 
gestionate de urmașii familiei scriitorilor sau instituții de cultură, care sunt 
promovate individual, în unele cazuri fiind integrate unor trasee turistice create. În 
județul Bistrița-Năsăud există 6 muzee memoriale din cele 19 existente (celelalte 
având profil etnografic, artistic sau istoric).  
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Contextul teritorial 
Viața și activitatea scriitorului Liviu Rebreanu are trei coordonate spațiale 

majore de desfășurare. Prima este Transilvania, cu detaliu pe spațiul mental 
năsăudean, excepție de la acesta făcând doar Becleanul și Reteagul, apoi Ungaria, 
locul unde a urmat o parte din studii și a activat pentru o perioadă profesional (1906-
1908), fiind desemnat sublocotenent în armata austro-ungară, la regimentul al doilea 
de honvezi regali din Gyula (Valori ale culturii naţionale: Liviu Rebreanu - 55 de ani 
de la moarte, 2009), cu o concentrare a activităților în capitala București și/sau 
proximitatea acesteia, excepție făcând Craiova și Iașiul pentru scurte perioade de 
timp. 

Spațiul copilăriei rămâne în memoria și firea marelui prozator, dovadă stând 
frecventele relatări și unele reveniri în zonă, nu degeaba aici avem concentrarea 
maximă de localități de care se leagă numele lui Rebreanu, situație care face cu atât 
mai credibil scenariul realizării unui traseu turistic tematic. Ba mai mult, de aici 
trebuie să pornească și traseul complet care poate urmări perindarea prin lume a 
autorului.  

În prezentul studiu s-a urmărit raportarea la decupajele administrative în 
dorința de a-l face cât mai aplicativ, prin identificarea instituțiilor care se pot 
mobiliza în vederea materializării propunerilor enunțate. 

Un atuu furnizat de contextul teritorial este gradul ridicat al accesibilității 
rutiere (E58, DN 17C, DN 17D) și feroviare (magistralele 400, 401, 409, 502) de care 
beneficiază localitățile analizate. 

Exceptând forurile naționale, primele care pot lua poziție sunt cele regionale 
și județene, în Bistrița-Năsăud, județ component al regiunii de dezvoltare Nord-Vest, 
încadrându-se toate localitățile de interes. UAT-urile din care acestea fac parte se 
regăsesc în componența a trei GAL-uri: GAL-ul Ținutul Haiducilor (Târlișua, orașul 
Beclean, Chiuza, Petru Rareș), GAL-ul Țara Năsăudului (orașul Năsăud, Coșbuc, 
Feldru) și  GAL LIDER Bistrița-Năsăud (Maieru și Măgura Ilvei). Dacă nu se găsește 
o modalitate de colaborare între cele trei unități menționate, fondurile necesare
implementării acestui proiect trebuie asigurate la nivel județean sau regional.

Afară de localitățile Reteag și Beclean, toate celelalte se încadrează Țării 
Năsăudului, un spațiu mental românesc (Ilovan, 2009), a cărui elemente de 
autenticitate au fost evocate și în romanul Ion, unele dintre a cestea putând, cu 
succes, contribui și astăzi la creșterea vizibilității și viabilității amenajării turistice 
propuse. 
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METODOLOGIE 

Elaborarea prezentei lucrări a presupus utilizarea unor metode diverse, 
dintre care se remarcă: metoda documentării bibliografice, metoda cartografică, 
analizei, observației, metoda anchetei sociologice. Au fost consultate surse atât din 
literatura de specialitate națională, cât și din cea internațională, întrucât turismul 
literar are o dezvoltare de anvergură mai ales în străinătate. Pentru a sublinia 
veridicitatea importanței localităților, precum și atașamentul scriitorului s-au utilizat 
citate din însemnările lui, publicate în Jurnal I și Jurnal II, texte alese şi stabilite de 
Puia Florica Rebreanu. 

Reprezentarea spațială a traseului cu includerea detaliilor pentru cele trei 
localități, care formează axa principală a acestuia (Târlișua, Liviu Rebreanu, Maieru), 
s-a realizat cu ajutorul programului ArcGIS 10.3, prin prelucrarea mai multor surse
cartografice: Harta topografică a României, scara 1:25.000 (1984), ortofotoplanurile
din 2011, 2015, 2016 și SRTM Worldwide Elevation Data (25 m).

În cadrul documentării pe teren au fost aplicate interviuri semi-structurate 
autorităților locale (Vlad Purja, primar Târlișua), muzeografilor din Liviu Rebreanu, 
Maieru, Coșbuc și Reteag, preoților parohi din Liviu Rebreanu și Agrieș, precum și 
profesorului Ioan Mircea Nicula, fiul unuia dintre foștii edili ai comunei Târlișua. 
Informațiile obținute din interviuri au fost conjugate cu observațiile proprii 
(fotografii etc.), analizate și sintetizate sub forma unei analize SWOT și a unor 
propuneri cu privire la elementele care trebuie să facă parte din traseu. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ 

În prezent, nu există niciun traseu turistic literar dedicat lui Liviu Rebreanu, 
întrucât localităţile identificate pe teren din Țara Năsăudului care au legătură cu 
scriitorul, şi anume Târlişua, Maieru, Liviu Rebreanu, Năsăud, Chiuza, Beclean, 
Nimigea, Coșbuc, Nepos, Măgura Ilvei nu sunt interconectate.  

Se remacă, totuși, deschiderea actorilor locali intervievați în ceea ce privește 
realizarea acestui traseu: „Acum noi ne mândrim cu Rebreanu [...] Dar, din păcate, 
așa cum zicea domn părinte, are muzeu la Prislop, are muzeu la Maieru [...] tre' să 
facem și noi ceva” (Ioan Mircea Nicula, profesor, Agrieș); „Ar fi foarte frumos 
[desprea crearea unui traseu turistic]. Să știți că Rebreanu ... avem aicea ... Târlișua, 
Maieru, Prislopul, Năsăudul ... mai e și Măgura Ilvei, unde a fost ajutor de notar, se 
poate face un traseu turistic, însă de cei care iubesc cultura” (Dan Popescu, 
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muzeograf); „Bineînțeles, asta este și ideea, ca să legăm locurile cu nașterea, cu locurile 
în care a trecut și a viețuit” (Vlad Purja, primar, Târlișua). 

 
Comuna Târlișua - spațiul natal al prozatorului 
Pentru această localitate, Liviu Rebreanu are o conotaţie aparte, dat fiind 

faptul că viaţa scriitorului începe pe aceste meleaguri: „Astfel se face că m-am născut 
într-un sat, anume Târlişua pe care nici pe hartă nu l-am descoperit niciodată şi care 
totuşi există, de vreme ce tatăl meu a dăscălit acolo un an de zile, iar eu însumi mi-am 
petrecut acolo primele luni de viaţă” (Liviu Rebreanu, 1984). Deşi a petrecut numai 
un an în Târlişua, acesta a fost suficient să 
creeze o corelaţie între scriitor şi loc. În plan 
material, se remarcă existenţa unei plăci 
comemorative pe locul presupus al fostei 
case natale, bustul scriitorului situat în 
proximitatea primăriei, un extras după 
certificatul de naștere al lui Liviu Rebreanu, 
aflat în posesia preotului din Agrieș, precum 
şi existenţa unei săli de clasă în care sunt 
prezente mai multe volume ale autorului. 
Tot aici, în contextul serbării a o sută de ani 
de la naşterea autorului, în 1985, au avut loc 
modernizări ale infrastructurii de acces și 
mai multe evenimente culturale. 

În plan afectiv, deşi „nu este legat prin sânge de locuitorii comunei” (Ioan 
Mircea Nicula, profesor, Agrieș), totuşi, aceştia se mândresc cu imaginea scriitorului. 
Din spusele acestuia, „până în zilele noastre, mai sunt și acuma țărani din ăștia ... Ion 
... Și acuma se mai bat de la pământ, imaginea săteanului din Târlişua aşa cum a 
văzut-o Rebreanu” este prezentă şi aici. „S-a încercat chiar şi redenumirea şcolii 
existente după numele scriitorului, dar este foarte dificil să schimbi numele unei şcoli” 
(Ioan Mircea Nicula, profesor, Agrieș). 

În ceea ce priveşte valorificarea imaginii lui Liviu Rebreanu, oficialităţile 
locale vin cu iniţiativa construirii unei case memoriale, prin transformarea unei case 
vechi ţărăneşti, materializată deja printr-un studiu de fezabilitate: „Discutând cu 
specialiștii Direcției Județene de Cultură Bistrița-Năsăud, sugestia asta a fost, să luăm 
o casă veche și să o transformăm și în casă memorială și să fructificăm oarecum 
potențialul zonei, tradiția zonei legată de construcții în legătură cu trecutul” (Vlad 
Purja, primar, Târlișua). 

Figura 2. Placa comemorativă pe 
locul fostei case natale a prozatorului 

Liviu Rebreanu, Târlișua 
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Ca şi punct de referinţă în cadrul traseului, Târlişua poate fi caracterizată de 
lipsa oricărei unităţi de cazare/alimentaţie publică, cea mai apropiată fiind Pensiunea 
Cleja din Dobric (33 km). 

Referitor la promovarea turistică a comunei se observă absenţa unui centru 
de informare turistică în localitatea natală, atribuţiile acestuia fiind îndeplinite de 
Centrul de Informare şi Marketing Turistic de la Spermezeu. Cu toate acestea, 
materialele de promovare pentru zonele învecinate comunei Spermezeu sunt 
cvasiinexistente, chiar dacă vorbim despre locul de naştere a lui Liviu Rebreanu, 
Munţii Țibleș sau alte obiective din comuna Căianu Mic. Exceptând plăcile 
comemorative amplasate pe locaţia presupusei case în care s-a născut, semnalizarea 
turistică în comuna Târlişua lipseşte cu desăvârşire. 

Comuna Liviu Rebreanu – sanctuarul romanului românesc modern 
Între 1908-1909, după ce demisionează din armată, Rebreanu revine pe 

plaiurile năsăudene unde își petrecuse vacanțele din perioada şcolarizării. Această 
perioadă o petrece în Prislop, unde găseşte inspiraţie pentru prima sa opera, Zestrea 
(1913), dar nu numai: „Întors în Ardeal, m-am stabilit la Prislop. Aici am luat contact 
cu țăranul român. Aici l-am cunoscut mai bine. Aici m-am împregnat de toate 
suferințele și visurile lui, lucruri care aveau să treacă mai târziu în literatura mea” 
(Liviu Rebreanu, 1984). Localitatea care îi va purta numele, „întâmplător sau nu, i-a 
oferit tipurile umane ce i-au încălzit inima și mintea” (Valer Ilovan, muzeograf), astfel 
se face că „De când romanul Ion a devenit cunoscut, satul Prislop a dobândit o faimă 
pe care nu a nădăjduit-o 
niciodată” (Liviu Rebreanu, 
1984). 

În localitate se găseşte 
Complexul Muzeal „Liviu 
Rebreanu”, primul din cele 5 
muzee din țară deschise în 
memoria lui Liviu Rebreanu. 
Clădirea este o fostă proprietate 
a tatălui său, învățătorul Vasile 
Rebreanu, iar terenul aferent a 
fost donat de preotul Ioan 
Belciug. Situaţie similară celei 
din realitate este specifică și 
romanului, în sensul că tot 

Figura 4. Costumele cuplului Ion și Ana, în 
Complexul Muzeal „Liviu Rebreanu” 
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preotul Belciug este cel care a dat pământ familiei Herdelea pentru a-şi construi un 
cămin. În incinta muzeului se pot observa, din pragul uşii, mobilierul tatălui său, 
precum şi unul din cele trei birouri pe care le-a avut scriitorul, donat de către Fani 
Rebreanu, soţia sa: „Pe acest birou, Liviuț al meu a scris o parte din operele sale, dar 
și pe Ion al vostru”. 

Se găsesc ediții princeps ale romanelor, o parte din opera lui tradusă în limbi 
străine precum japoneza, rusa, engleza și reprezintă singurul muzeu din țară ce are 
tradus romanul Ion în scrierea Braille. De asemenea, muzeul deţine costumele 
originale ale cuplului Ion şi Ana.  

Semnalizarea turistică se concretizează prin existenţa celor două panouri 
turistice, iar ca materiale promoţionale, muzeul deţine broşuri care sintetizează viaţa 
şi activitatea scriitorului. În amfiteatrul muzeului se țin conferințe, precum și Zilele 
Rebreanu (24-27 noiembrie). 

Exceptând muzeul prezentat anterior, pe teritoriul localităţii se mai găsesc 
elemente care fac trimitere la roman şi anume: casa preotului Belciug, care este 
marcată printr-o placă comemorativă, locaţii ale unor scene din romanul Ion, 
muzeograful V. Ilovan afirmând: „În Geografia sfântă a neamului, pământul are un 
loc foarte important”. Biserica din proximitatea muzeului deţine o frescă cu imaginea 
preotului Belciug, iar în curtea acesteia sunt plasate mormintele cuplului Ion şi 
Rodovica, cei care au stat la baza mozaicării celebrului cuplu din romanul Ion: „Ion 
și Ana au existat. Au fost căsătoriți împreună, și în viața de zi cu zi, dar și în roman” 
(Valer Ilovan, muzeograf). Drept dovadă, fiicele cuplului real Ion şi Rodovica încă 
mai trăiesc. 

Ca notă definitorie pentru comuna Liviu Rebreanu, preotul comunei 
concluzionează: „Condiția umană, dincolo de ficțiunea întâmplărilor, toate 
frământările din romanul Ion au fost reale”. 

Serviciile de cazare şi alimentaţie publică sunt oferite de către unitățile 
prezente în oraşul Năsăud.  

Comuna Maieru – „Cuibul visurilor” lui Liviu Rebreanu 
Maieru reprezintă scena în care s-a desfăşurat copilăria lui Liviu Rebreanu 

până la vârsta de 10 ani, după care a fost nevoit să plece la liceul grăniceresc din 
Năsăud: „În Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele. Până 
ce, când să împlinesc 10 ani, a trebuit să merg la Năsăud, la liceu” (Liviu Rebreanu, 
1984). Tot despre Maieru, scriitorul mărturiseşte: „De satul Maieru se leagă pe urmă 
primele impresii care au lăsat urme ce nu se pot şterge, în toate domeniile percepţiei şi 
ale conştiinţei”. 
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Comuna Maieru şi-a arătat recunoştinţa faţă de Rebreanu încă din timpul 
vieţii lui, prin acordarea titlului de cetăţean de onoare. Potrivit spuselor 
muzeografului Dan Popescu: „El a fost mândru de Maieru, dar să ştiţi că şi Maieru a 
fost mândru de Rebreanu”. 

Deşi Muzeul „Cuibul Visurilor” poartă numele nuvelei romancierului, 
acesta are mai multe valențe istorice şi etnografice decât memorialistice, iar din cele 
7 săli componente, lui Rebreanu îi este dedicată doar ultima, situată la etaj. Printre 
obiectele donate de soţia şi fiica scriitorului pentru Sala Rebreanu se află lampa la 
care a scris romancierul (importanţa ei derivă din faptul că 90% din operele lui 
Rebreanu au fost scrise noaptea, de pe la 10 seara, până dimineaţa la 7-8), masa, 
crucea nelipsită de pe masa de lucru, stupul lui Rebreanu (dăruit de părinţii săi ca 
recompensă pentru premiul întâi la şcoală).  

Dintre manifestările culturale care se desfăşoară în amfiteatrul muzeului 
menţionăm: simpozioane, lansări de carte, colocvii, seminarii şi seria de evenimente 
„Rebreniana”. Muzeul se promovează prin metodele clasice (pliante) şi prin articole 
de ziar online.  

Alte elemente de reper, semn de apreciere al scriitorului, sunt bustul din faţa 
muzeului şi numele preluat de către liceul tehnologic din localitate. Şi aici, ca şi în 
celelalte două localităţi analizate, numele romancierului poate să contribuie la 
viabilitatea unei unităţi de cazare şi alimentaţie publică. 

Alte locații ce valorifică imaginea lui Liviu Rebreanu 
Pe lângă localităţile menţionate, mai există încă trei tipuri de localităţi ce pot 

face parte dintr-un posibil traseu: cele cu care Rebreanu a avut o legătură indirectă, 
prin înaintaşii săi (Chiuza și Beclean, localitățile de origine ale părinților), localităţi 
în care scriitorul şi-a desfăşurat activitatea profesională (Nepos, Nimigea, Măgura 
Ilvei) și ultima categorie de localităţi se află într-o relaţie şi mai strânsă cu scriitorul 
deorece acestea găzduiesc muzee ale unor personalităţi care l-au influenţat pe 
Rebreanu. Într-una dintre ele, în Coşbuc, se află casa memorială a poetului care i-a 
fost indicat de către tatăl său ca model necesar a fi depășit: „Liviuț, să-ți ajute bunul 
Dumnezeu să ajungi cât Coșbuc de mare!”. 

Cealaltă localitate, Reteag, deşi nu se află în spaţiul năsăudean, ci la 6 km de 
localitatea Uriu (situată pe axa principală a traseului) se leagă de activitatea lui 
Rebreanu prin faptul că acolo se află casa memorială Ion Pop Reteganul, „folclorist, 
Creangă al Ardealului”, ale cărui Povești ardelenești i-au încântat copilăria, citindu-
le pe toate câte i-au picat în mână și inspirându-l, la baza celui mai cunoscut roman 
al său stând nuvela Susana cea Nebună” (fostă profesoară limba română, Reteag). 
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Însuşi scriitorul afirma: „Cele dintâi plăceri ale slovei tipărite şi ale ştiinţei de carte tot 
în Maieru le-am avut, în forma primelor lecturi care m-au pasionat, Poveştile 
ardeleneşti ale lui Ion Pop-Reteganul, vreo cinci volume” (Liviu Rebreanu, 1984). 

De asemenea, Liviu Rebreanu și-a petrecut o parte din viață și la București, 
unde într-un apartament donat de fiica scriitorului, Puia-Florica Rebreanu, este 
amenajată Casa Memorială Liviu Rebreanu-Fanny Rebreanu, care cuprinde atât 
obiecte personale ale scriitorului, cât și poze de familie și colecții de icoane și 
ceramică ardelenească (CIMEC). 

O altă locație care valorifică imaginea scriitorului este și casa memorială din 
comuna Ștefănești, județul Argeș. Aici a scris romanul Răscoala, a întâmpinat 
numeroase personalități culturale și tot aici a decedat la 1 septembrie 1944. 

ANALIZA SWOT 

În urma documentării pe teren şi a analizei situaţiei existente s-au evidenţiat 
diverse aspecte care au constituit repere pentru analiza SWOT. Punctele tari se 
bazează pe existenţa unor localităţi în care este valorificată imaginea lui Rebreanu, 
dar şi o accesibilitate ridicată. Printre punctele slabe se numără nevalorificarea 
potenţialului unor comune care au legătură cu scriitorul, dar şi o slabă dotare a 
acestora cu unităţi de cazare şi alimentaţie publică. Oportunităţile se axează pe 
receptivitatea oficialităţilor pentru crearea traseului, respectiv posibilitatea accesării 
unor fonduri europene prin intermediul GAL-urilor. Ameninţările care pot surveni 
sunt gestionarea ineficientă a obiectivelor, dar şi probleme legate de lipsa unei 
susțineri financiare. 

Tabelul 1. Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
 existenţa a trei localităţi care pot constitui

pilonii circuitului turistic şi a altor şapte care
vor reprezenta ramificaţii de la axa
principală;

 existenţa altor localităţi din România care au
casă memorială (Valea Mare, Bucureşti) și
care pot fi incluse într-un traseu general;

 concentrarea localităţilor şi accesibilitatea
rutieră şi feroviară (E68, DN17D, DN17C);

 corespondenţa dintre unele personaje din
opera lui Rebreanu şi unele scene cu spaţiul
năsăudean;

 inexistența unui traseu turistic tematic
care să lege aceste localităţi, nici măcar
cele trei principale;

 caracterul deficitar al semnalizării şi
promovării obiectivelor existente;

 calitatea modestă a unui sector din axa
principală a traseului (DJ171);

 slabă informare cu privire la posibilitatea
accesării unor fonduri europene pentru a
dezvolta anumite sectoare din turism;

 lipsa coeziunii administrative;
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 existența a două muzee model, în Coşbuc şi
Reteag;

 existența celor 3 GAL-uri;
 existenţa unor elemente de patrimoniu

vernacular dispersate în vatra localităţilor;
 continuitatea unor instituţii de învăţământ a

căror cursuri au fost urmate de scriitor;
 zestrea culturală a satelor din Țara

Năsăudului care permit reproducerea unor
scene din opera şi a unor cadre din viaţa
romancierului.

 ierarhizarea pe un loc mai puţin prioritar
a dezvoltării obiectivelor turistice
existente în localităţi;

 slabă organizare a reţelei de unităţi de
cazare şi alimentaţie publică, atât
cantitativ, cât şi calitativ (inexistența unor
unităţi cu tematică);

 slabă conştientizare a potenţialului pe care
îl deţin unele unități școlare prin faptul că
Liviu Rebreanu a urmat cursurile
respectivelor instituţii.

Oportunități Amenințări
 receptivitatea autorităților locale pentru

crearea unui itinerar tematic;
 existenţa unor modele internaţionale;
 accesarea unor fonduri europene prin

intermediul celor două Grupuri de Acţiune
Locală;

 valorificarea pentru Târlişua şi Maieru a
exemplelor de la Reteag şi Coşbuc;

 valorificarea prin relocarea elementelor de
patrimoniu vernacular în vederea realizării
unor muzee memoriale;

 încadrarea într-un traseu complet compus
din cele 18 localităţi de care se leagă numele
lui Rebreanu.

 neconcordanța între declaraţii şi
materializarea reacţiilor la nivel de discurs
al autorităţilor;

 gestionarea ineficientă a obiectivelor
traseului, în special a celor trei principale;

 degradarea continuă şi accelerată a zestrei
culturale tradiţionale;

 reacţia slabă a stakeholderilor locali, cu
precădere a personalului didactic în
vederea desfăşurării unor activităţi
didactice şi culturale pe teme rebreniene.

PROPUNERI  

Distribuția spațială a localităților luate în calcul indică două tipuri de axe: o 
axă principală și patru secundare, dintre care una poate fi considerată o prelungire a 
celei principale (Tabelul 2). Cum este și firesc, pe cea mai importantă dintre axe vor 
fi poziționate cele trei localități care reprezintă și piesele de rezistență ale acestui 
traseu. Este vorba de Târlișua (locul nașterii), Liviu Rebreanu și Maieru. Pe cei 149 
km mai sunt dispuse în unele cazuri, cu mici ramificații (Nimigea de Jos-3 km și 
Beclean-5 km), precum și alte localități (Nepos, Năsăud și Chiuza). De la aceasta 
avem patru axe secundare derivate: Maieru-Măgura Ilvei (13 km), Liviu Rebreanu-
Bistrița (29 km), Salva-Coșbuc (11 km) și Uriu-Reteag (6 km). În totalitate, traseul 
măsoară 217 km (149 km axa principală și 68 km axele secundare).  
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Când vine vorba de accesibilitate, dincolo de lungimea traseelor se impune 
îmbunătățirea stării carosabilului în câteva dintre cazuri. Pentru axa principală, 
sectorul care se suprapune DJ171, iar pentru axele secundare, cele mai stringente 
intervenții sunt necesare pentru sectoarele dintre Maieru și Măgura Ilvei. 

Este evident că amenajările mai importante vor viza localitățile considerate 
osatura acestui itinerar: Târlișua, Liviu Rebreanu și Maieru. Ne interesează, în primul 
rând, existența în fiecare dintre acestea a unor obiective muzeale memoriale. În două 
dintre localități, Liviu Rebreanu, respectiv Maieru există deja, dar considerăm că 
pentru cel din urmă este obligatorie diferențierea exponatelor rebreniene față de 
celelalte, atât la nivel de clădire, cât și la nivel de discurs al muzeografului. Astfel, 
localitatea în cauză se va alege cu două obiective de interes cultural, cu o calitate 
însumată net superioară față de situația actuală. 

Tabelul 2. Componența traseului turistic tematic propus 

Importanță Sector Acces Lungime (km) 

A
xă

 p
ri

nc
ip

al
ă Târlișua-Uriu DJ 171 41.5

Uriu-Coldău DN 17/E58 10.4
Coldău-Maieru DN 17 D 93.9 
Năsăud-Liviu Rebreanu DN 17 D 3.7 

Total axă principală 149.4 

A
xe

 se
cu

nd
ar

e 

Uriu-Reteag DN 17/E58 6.1
Salva-Coșbuc DN 17 C 11.7 
Liviu Rebreanu-Bistrița DN 17 C 29.2 
Mocod-Nimigea de Jos DJ 172 3.0 
Maieru-Poiana Ilvei Drum vicinal 5.3 
Poiana Ilvei - Măgura Ilvei DJ 172D 8.0 
Coldău - Beclean DN 17/E58 5.1 
Total axe secundare 68.3 
Total traseu 217.7 

În cazul localității Târlișua este necesară fie construirea unei case memoriale 
după un plan al unei case reprezentative din zonă (a doua jumătate a secolului XIX), 
fie mutarea uneia dintre clădirile vechi ale comunei, conservând astfel o mică parte 
din patrimoniul vernacular local. Muzeul poate fi dotat cu obiecte de mobilier 
specifice perioadei în care s-a născut prozatorul și trebuie să găzduiască 
extrasulcertificatului de naștere care astăzi se găsește în colecția muzeală a preotului 
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Timoftei Găurean din Agrieș. Poate fi negociat transferul permanent sau temporar a 
unor obiecte care au aparținut prozatorului sau membrilor familiei acestuia. În cel 
mai rău caz, pot exista replici fidele ale acelor obiecte. 

Locația muzeului nu va putea să păstreze cu exactitate poziția casei în care s-
a născut, dar ea poate să conțină reprezentări spațiale ale acesteia și este ideal să 
respecte atât principiul accesibilității, cât și zona de protecție destinată 
monumentelor istorice, cu toate că dacă obiectivul nu va fi realizat într-o clădire 
veche, existentă deja, nu va putea fi declarat monument istoric.  

În niciunul dintre muzee nu trebuie să se regăsească alte obiecte decât cele 
care au aparținut autorului/membrilor familiei acestuia, obiecte specifice perioadei 
în care a trăit autorul și materiale grafice de informare și publicitate, care sub nicio 
formă nu trebuie să facă rabat de la calitate.  

Ca exemple pozitive pot fi urmate casele memoriale ale lui Ion Pop-
Reteganul (Reteag) și George Coșbuc (Coșbuc), care în linii generale respectă 
condițiile mai sus menționate. 

Un alt element care trebuie să fie avut în vedere pentru amenajarea acestui 
traseu este prezența unităților de cazare și alimentație publică. Într-o situație ideală, 
acestea ar trebui să se regăsească în fiecare dintre cele trei localități, dar pot fi 
amenajate și în celelalte așezări de pe traseu și trebuie să aibă un caracter tematic, 
atât când vine vorba de nume, cât și când vine vorba de amenajarea interioarelor și 
oferta gastronomică. Trebuie să se țină cont, în acest sens, de numele autorului, de 
onomastica și toponimia din viața și opera lui Rebreanu. Prezența unor unități cu 
asemenea caracteristici este cu atât mai necesară cu cât, la nivelul spațiului studiat 
există un singur restaurant tematic în orașul Beclean (Pizzeria Liviu Rebreanu) și, 
exceptând localitățile urbane, acest tip de amenajări, chiar și fără o tematică anume, 
este cvasiinexistent. Alte argumente care pledează pentru amenajări tematice este 
organizarea anuală a unor întâlniri literare sub patronajul marelui romancier și care 
necesită spații pentru desfășurare, precum și distanța mare a traseului conjugată cu 
orarul firesc de funcționare al muzeelor.  

Valoarea traseului poate crește în situația preluării onomasticii și toponimiei 
mai sus amintite de către alte entități culturale și de învățământ. Un exemplu relevant 
în acest sens este ansamblul folcloric Glanetașul din Agrieș, coordonat de 
învățătoarea Floarea Pop. 

O condiție sine qua non este semnalizarea și mediatizarea turistică a 
obiectivelor de pe traseu la centrele de informare turistică din județ și arealele din 
județele vecine, aflate la contactul cu spațiul năsăudean: Țara Lăpușului, Țara 
Dornelor din județul Maramureș, respectiv Suceava. 
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Publicitate i se va face traseului pe site-urile instituțiilor de administrație 
publică ( UAT-uri, GAL-uri, consiliu județean) și instituțiilor de cultură, precum și 
printr-o pagină web dedicată. 

CONCLUZII 

În contextul trecutului grăniceresc al Țării Năsăudului, patrimoniul 
cultural-educațional poate fi considerat un element de brand al județului, și de ce nu, 
al Transilvaniei. În această situație, un traseu turistic literar Pe urmele lui Liviu 
Rebreanu în spațiul năsăudean, parte din traseul general Pe urmele lui Liviu 
Rebreanu, poate reprezenta un pilon al strategiei culturale și economice al 
localităților componente și al județului Bistrița-Năsăud. Va fi, de asemenea, și un 
element de premieră în țara noastră, care va suscita în mod firesc interes pentru 
punerea în valoare și a patrimoniului literar al altor autori de talie națională. 
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