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ŢARA HAŢEGULUI.  
UN BRAND AL ,,ŢĂRILOR” DIN ROMÂNIA 

 
 

Lucrării de faţă îi revine privilegiata misiune de a încheia seria de studii 
doctorale dedicată ,,ţărilor’’ din România. Începută acum două decenii, seria 
respectivă a abordat toate cele 18 ,,ţări’’ identificate la nivelul României, urmând un 
plan integrat de analiză a sistemului lor teritorial şi de elaborare a studiului în sine. 
Se înţelege de la sine că experienţa câştigată de autori de la o abordare la alta, dar şi 
evoluţia conceptelor şi metodologiei de cercetare în cei 20 de ani trecuţi de la prima 
înfiripare a ideii , în sensul perfecţionării lor, şi-a pus amprenta asupra studiilor 
realizate. Un proces firesc de îmbogăţire a arsenalului metodologic, de distilare şi 
nuanţare a conceptelor şi noţiunilor, de formulare a soluţiilor practice gândite ca 
finalitate pragmatică a eforturilor depuse de autori. În acest context, lucrarea Țara 
Haţegului. Studiu de Geografie regională cumulează în manieră sintetică experienţa 
câştigată trăgând o cortină luminoasă pe un efort remarcabil al tinerilor geografi 
români şi al Şcolii clujene de abordări regionale. 

Planul introspecţiei distileaza şi rafinează, ca urmare, această benefică 
experienţă de cercetare avansată, dezvoltând aspectele fundamentale şi sintetizând 
cele cu o reverberaţie regională mai restrânsă. 

Menirea de corolar al analizei nu putea fi mai bine slujită decât de o ,,ţară” 
de excepţie, care a găzduit în timp istoric capitala unei mari provincii romane, care 
posedă, din evoluţia sa paleogeografică îndelungată şi frământată, dovezi inedite, 
ilustrate de cele 11 specii de dinozauri pitici, un patrimoniu cultural extrem de 
bogat şi valoros, un peisaj de o încântătoare frumuseţe. 

Încadrându-se într-o serie deja bine conturată, studiul îşi asumă 
dezideratele ştiinţifice ale acesteia, continuând, cu încă un exemplu, analiza 
punctuală asupra unei alte ,,ţări’’. Filtrul regional al abordării este mai mult decât 
vizibil, integrarea fiind trăsătura fundamentală a oricărei introspecţii efectuată de 
autor în intimitatea fenomenelor şi proceselor descrise. Aplicarea metodologiei 
regionale de ultimă oră este orientată spre punerea în evidenţă a valenţelor practice 
ale studiului, a utilizării lui imediate în domeniul planificării şi amenajării 
teritoriale.  

De subliniat, deci, actualitatea temei în contextul atât al preocupărilor 
regionaliste ce animă societatea şi spectrul politic naţional, cât mai ales a 
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coordonatelor strategice de dezvoltare vehiculate de Uniunea Europeană, pentru 
care coeziunea teritorială caracteristică unor astfel de construcţii identitare 
reprezintă un deziderat de stringentă actualitate.  

Originalitatea demersului trebuie căutată în încercarea de-a surprinde o 
altă ipostază a realităţilor Ţării Haţegului, pe lângă cele geomorfologice sau de 
geografie umană datorate antecesorilor Cornelia Grumăzescu şi Nicolae Popa. 
Abordarea complexă, integrată, de tip regional este o noutate pentru entitatea 
geografică respectivă, asigurând demersului întreprins de autor o certă notă de 
inedit. Elemente certe de originalitate pot fi întrevăzute şi sub aspectul 
metodologiei la care autorul apelează, selectând, dintr-un bogat arsenal aflat la 
dispoziţie, acele metode şi mijloace care se dovedesc cele mai eficiente în explicarea 
şi ilustrarea unor fenomene specifice regiunii.   

Oricine parcurge documentaţia de faţă va putea remarca bogata informaţie 
de actualitate obţinută în teren, adică acolo unde Geografia este la ea acasă, 
prelucrarea sa prin cele mai moderne şi eficiente metode de investigaţie şi ilustrarea 
sa cartografică de excepţie. Viziunea finală este cea a a unui sistem teritorial cu 
numeroase atribute de unicitate, cu un patrimoniu natural şi antropic de mare 
valoare, cu numeroase posibilităţi de integrare în cele mai diverse forme de 
exploatare. 

Referitor la impactul cercetării pentru domeniul regional, prin lucrarea de 
faţă colecţia „Ţările României”, iniţiată de şcoala de geografie regională clujeană îşi 
găseşte corolarul, punând punct unui efort de două decenii de muncă asiduă, nu 
întotdeauna lipsită de obstacole sau apreciată cum se cuvine. Fără a trimite 
lucrurile în planul coincidenţelor facile, un astfel de efort reclama o încheiere pe 
măsură, ceea ce ,,Ţara Haţegului”, cu valenţele sale naturale, istorice şi culturale, a 
oferit cu prisosinţă. Suntem convinşi că ea se va constitui într-un model rafinat al 
altor tipuri de analize spaţiale grefate pe entităţi sistemic structurate, dar şi al 
modalităţilor de valorificare practică a ideilor, soluţilor şi măsurilor formulate de 
autor spre atenţionarea promotorilor dezvoltării teritoriale.    

Ilustrarea grafică a lucrării este debordantă, aproape fiecare element al 
sistemului teritorial ce putea fi reprezentat grafic îşi găseşte ilustrarea în hărţi, 
profile, schiţe, cartodiagrame sau fotografii. Ea respectă cu stricteţe raportul dintre 
necesitate şi obiectivitate, fiecare fenomen descris de autor primind o înfăţişare 
grafică în directă corelaţie cu importanţa şi relevanţa sa. Autorul stăpâneşte cu 
profesionalism arsenalul oferit de Sistemul Informaţional Geografic ce conferă 
studiului actualitatea metodologică atât de vizată la ora de faţă.  

În total, lucrarea ,,Ţara Haţegului. Studiu de geografie regională’’ realizată 
de Hognogi Gheorghe-Gavrilă  se integrează organic, prin valoarea sa de 
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necontestat, cu deplină îndreptăţire, în onoranta galerie a tezelor dedicate „ţărilor” 
din România. Colecţie pe care o completează şi o aureolează cu numeroase valenţe 
interpretative originale. O colecţie unică aşezată deja la temelia unei alte ample 
elaborări demarată de Şcoala clujeană de geografie regională în ultimii ani: cea 
dedicată ,,radiografiilor regionale” ale ,,ţinuturilor” din România.  

 
 
 

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

Continuând iniţiativa prof. univ. dr. Pompei Cocean, deschizător de 
drumuri în ceea ce privește abordarea unei teme regionale cu ecouri naționale dar 
și cu reverberații internaționale, respectiv radiografierea regională a unor unități de 
tip „țară” cu reale valențe aplicative (sub forma regiunilor ca teritoriu de proiect) și 
suprapuse unor spații mentale autentice, demersul întreprins prin prezenta lucrare 
a fost cu mult facilitat prin consultarea unor studii privind conceptul de „țară”, 
aparținând predominant Domniei sale. Cu toate acestea, presiunea exercitată de 
demersurile regionale deja întreprinse ale tuturor celorlați autori de „țări”, unele 
tratate aproape cu exhaustivitate, a fost resimțită pe durata întregii perioade de 
cercetare. 

Existența unor lucrări de excepție asupra zonei de studiu, a căror semnatari 
sunt Romulus Vuia, Cornelia Grumăzescu, Nicolae Popa, a constituit primul pas în 
crearea unei imagini asupra Țării Hațegului, o imagine întregită prin cartările, 
fotografiile şi, mai presus de atât, discuţiile avute cu locuitorii acestei regiuni în 
urma documentărilor în teren. 

Țara Hațegului, o entitate spațială ce a atras atenția multor specialiști din 
varii domenii, conține, la o scară atemporală, tot ce este reprezentativ României, de 
la vatră a civilizației daco-romane, peste care fiecare secol și-a adus specificitățile 
contextului socio-politic existent, la un teritoriu cu o diversitate și complexitate de 
resurse naturale și antropice sau la un spațiu mental hațegan ușor distilat în 
vremelnicia temporală. 

Dincolo de realizarea unui studiu de geografie regională pe un tip de 
entitate regională deja consacrat la nivel naţional de alţi 17 predecesori (semnatarii 
celor 17 teze pe regiuni de tip „ţară”), scopul principal al lucrării a fost acela de a 
realiza un instrument de lucru util, în primul rând pentru beneficiarii direcți ai 
acestui studiu, respectiv comunitățile locale din Țara Hațegului, dar și pentru alți 
posibili stakeholderi interesați (consilii locale și județene, instituții publice locale și 
regionale, ONG-uri, GAL Ținutul Pădurenilor-Țara Hațegului, agenți economici 
etc.) sau specialiști ce lucrează în domeniul amenajării teritoriale, un obiectiv atins, 
credem, cu prisosință, și pe care ni-l dorim transpus în realitate prin preluarea a cât 
mai multe dintre soluțiile/recomandările elaborate.  

* 
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Percepute firesc într-o ordine cronologică, cele dintâi cuvinte de 

mulțumire sunt adresate familiei, prietenilor, profesorilor și colegilor care mi-au 
fost aproape în toți anii de formare umană, profesională și de identificare a propriei 
vocații.  

Dacă sub semnul colaborării și al interdisciplinarității stă întregul studiu, 
tot acest demers ar fi fost imposibil fără concursul unor oameni de bine și al unor 
reprezentanți ai unor instituții a căror date se regăsesc, într-o formă prelucrată, pe 
tot parcursul lucrării, adnotate sub forma unor surse consultate. În mod particular, 
gratitudinea se îndreaptă spre o mână de locuitori din Țara Hațegului 
(necuantificată și nenominalizată) care, în majoritatea cazurilor, și-au pus sufletul 
pe tavă, pe lângă informațiile transmise, doar pentru a te face părtaș la tot ceea ce 
înseamnă universul hațegan. 

Pentru evaluarea științifică a acestei lucrări cât și pentru sugestiile și 
aprecierile primite, mulțumiri sincere sunt adresate referenților care au evaluat 
calitatea tezei de doctorat, respectiv prof. univ. dr. Nicolae Popa, prof. univ dr. 
Eugen Rusu și conf. univ. dr. Sorin Filip. 

Nu în ultimul rând, lăsate în mod deliberat spre finele acestei părți de 
mulțumiri și parafrazând gândurile Domniei sale, tocmai pentru a-i marca și mai 
mult contribuția la formarea mea ca om și cercetător, cuvinte de recunoștință 
profundă se îndreaptă spre coordonatorul de doctorat, prof. univ. dr. Pompei 
Cocean, care „fără să-mi impună să urmez căi verificate, sigure dar șablonarde, mi-
a supravegheat pașii nesiguri ai începutului, călăuzindu-i pe alte cărări, departe de 
riscul de-a călca în gol” (Cocean P., Morfologia Munților Țibleș, 1973, lucrare de 
diplomă). 
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CAPITOLUL 1.  
ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE 

 
 

1.1. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE CERCETĂRII 
 

Având drept scop conceperea unui studiu de geografie regională cu 
aplicabilitate în planificare/amenajare teritorială, prezentul studiu se axează pe 
următoarele 4 obiective generale: 
 identificarea conceptelor utilizate pentru aprofundarea unui sistem 

regional de tip ţară; 
 delimitarea zonei de studiu pe baza unor criterii complexe; 
 analiza Ţării Haţegului ca teritoriu de proiect (prin analiza integrată a 

tuturor componentelor unui sistem teritorial); 
 obţinerea unor competenţe de cercetare (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Prioritizarea obiectivelor cercetării în intervalul 2012-2015 
 

Obiective 
Interval 

temporal 
Activităţi 

Identificarea 
conceptelor 

10.2012-
04.2015 

 cunoaşterea stadiului actual al literaturii ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale; 

 stabilirea obiectivelor şi ipotezelor de lucru; 
 determinarea indicatorilor necesari cercetării. 

Delimitarea 
zonei de 
studiu 

10.2012-
03.2013 

 digitizarea zonei de studiu şi crearea modelului de 
elevaţie digital; 

 consultarea unor materiale cartografice în vederea 
delimitării arealului de studiu; 

 determinarea, prin metode sociologice, a spaţiului 
mental haţegan. 

Analiza Ţării 
Haţegului ca 
teritoriu de 
proiect 

02.2013-
08.2015 

 crearea unei baze de date; 
 analiza cadrului natural ca factor de favorabilitate şi 

restrictivitate şi stabilirea interrelaţiilor existente 
între relief şi celelalte elemente ale sistemului 
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regional Ţara Haţegului; 
 analiza demografică şi socio-economică a regiunii; 
 reprezentarea chorematică a Ţării Haţegului. 

Obţinerea 
unor 
competenţe 
de cercetare 

10.2012-
08.2015 

 realizarea unor reprezentări cartografice ale 
informaţiilor şi datelor existente la nivelul regiunii; 

 realizarea unor analize spaţiale la nivel regional; 
 analizarea şi interpretarea datelor şi informaţiilor, 

indiferent de sursa utilizată; 
 sintetizarea informaţiilor primite şi a rezultatelor 

obţinute în urma prelucrării datelor primare; 
 documentarea în teren; 
 aplicarea unor metodologii de lucru. 

 
În continuarea obiectivelor propuse, au fost fixate 2 ipoteze de lucru, care 

ar răspunde totodată întrebărilor oricărui specialist în amenajare teritorială: 
a) În ce măsură şi prin ce mijloace sistemul teritorial Ţara Haţegului este 

viabil şi funcţional astăzi (în contextul individualizării lui ca entitate 
politico-administrativă în Evul Mediu, dar cu o încărcătură istorică mult 
mai veche)? 

b) Dacă şi cum poate un studiu de geografie regională să devină un 
instrument de lucru pentru stakeholderii responsabili cu planificarea şi 
amenajarea unui teritoriu? 

 
1.2. ASPECTE TEORETICE  

 
1.2.1. Spațiul mental românesc în atenția cercetătorilor 
Conceptul de spaţiu mental din perspectivă regională (Figura 1) a fost 

vehiculat în ultimii ani în literatura de specialitate naţională în cadrul dezbaterilor 
prilejuite de seria de teze dedicată „țărilor”, coordonată de P. Cocean, 
împrumutând conotaţii din spaţiul european, cu precădere şcoala franceză şi cea 
anglo-saxonă. Implicaţiile aduse de acest termen nu sunt recente, ele au primit noi 
valenţe în ultimii 20 ani, însă apartenenţa locuitorilor la un spaţiu dat are origini 
încă dinainte de perioada medievală, odată cu constituirea primelor obşti săteşti, a 
primelor forme de organizare socială.  

Analiza regiunilor geografice de tip „ţară” nu poate face abstracţie de la 
individualizarea acestora ca entităţi distincte în perioada medievală, când 
principalul rol jucat se limita la funcţia politico-administrativă deţinută, respectiv 
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afirmarea ca „stat”, „[...] teritoriu locuit de un popor organizat din punct de vedere 
administrativ şi politic într-un stat” (DEX, 1998, p. 1123). Însă, perceperea 
conceptului de „ţară” implică şi existenţa unui spaţiu mental, respectiv afirmarea 
unor specificităţi la nivel regional prin care locuitorii se pot diferenţia de arealele 
învecinate. În completarea definiţiei termenului de „ţară”, oferit de DEX (1998, p. 
1123), se face referire la calitatea de locuire a unui teritoriu, ceea ce implică o 
directă intercondiţionare a acestora cu teritoriul în care s-au născut sau locuiesc. 

Primele secole ale erei noastre consemnează arheologic, scriptic neexistând 
dovezi, faptul că „ţara” reprezenta un teritoriu, valorificat agricol, valenţe care în 
cazul Ţării Haţegului sunt probate şi astăzi. Existenţa acestor decupaje 
administrative este demonstrată şi de Pascu Şt. (1986), validată în 2003 şi de Pop 
I.A., în opinia căruia pe teritoriul întregii Dacii se aflau „Romanii populare” 
(Terrae Valachicae), respectiv „ţări”, amplasate în zonele depresionare: „Populaţiile 
romane, în Gallia ca şi la Roma, în vechea capitală, ca şi pe ţărmul Adriaticii, în 
văile Balcanilor, pe Dunăre şi în Carpaţi, în Sardinia, silite să se apere de ele însele, 
s-au constituit în democraţii populare, cu mândria de a reprezenta, în faţa unui 
dominator stabilit în vecinătatea lor sau pe însuşi teritoriul lor romanii 
(Romaniae), ţări de romanitate naţională [...]” (2003, p. 63). 

 

 
 

Figura 1. Evoluţia spaţiului mental românesc 
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Istoria consemnează existenţa unor structuri politico-teritoriale dinaintea 
„stăpânirii ungureşti”, prin identificarea a cel puţin 8 Ohabe – proprietăţi scutite de 
taxe vamale (Ohaba, Ohaba-Stănceşti, Ohaba Streiului, Ohaba-de-sub-Piatră, 
Ohaba-Sibişel, Ohaba-Ponorului, Hobiţa Uricului şi Hobiţa Grădiştei) pe teritoriul 
Ţării Haţegului şi în imediata apropiere a acestuia. În acest sens, amintim şi 
documentul din 1247 ce atestă înfiinţarea voievodatului Munteniei, unde se 
specifică „La 1247 Bela al IV-lea, regele Ungariei, dăruieşte ordinului Ioaniţilor 
întreg Severinul până la Olt, dându-le şi jumătate din veniturile acestei părţi, cu 
excepţia Ţării Haţegului (excepta terra Harsoc cum pertinentibus suis regi 
colligentur) al cărei venit şi-l rezervă sieşi” (Vuia R., 2010, p. 25). 

Redescoperirea noţiunii de „ţară” în cazul României, pe fundalul 
recunoaşterii unor teritorii cu atribute de ţară şi în spaţiul european, se datorează 
reinterpretării acestora ca regiuni geografice specifice României, a căror 
specificitate este dată de originea istorică (iniţial formaţiuni teritoriale prestatale 
medievale), poziţia geografică, fizionomia, elementul uman şi coeziunea regională 
(Filimon Luminiţa, 2012, pp. 26-28). La nivelul României, în prezent, există           
18 entităţi de tip „ţară” (Cocean P., 1997). 

Cocean P. (1999-2000, pp. 201-202; 2011, pp. 24-31) propune o clasificare 
detaliată a spaţiilor mentale româneşti, insistând asupra modului în care acestea 
sunt percepute: 

 spaţiul mental perceput, rezultat al cunoaşterii noastre existenţiale; 
 spaţiul mental imaginat, născut din informaţiile cunoscute de individ sau 

preluate din varii surse; 
 spaţiul mental asumat, respectiv cel pe care şi-l abrogă individul. La rândul 

său, spaţiul mental românesc cunoaşte 4 ipostaze: spaţii mentale 
provinciale, spaţii mentale etnografice, spaţii mentale habitaţionale şi spaţii 
mentale metropolitane. 
În funcţie de gradul de izolare al comunităţilor locale, de gradul de atracție 

al centrului de polarizare, de trăsăturile restrictive sau favorabile ale cadrului 
natural etc., spaţiile mentale au cunoscut o dinamică temporală şi spaţială diferită. 
Unele regiuni şi-au păstrat un grad mai accentuat de conservatorism, datorat 
limitărilor elementelor naturale (Ţara Maramureşului, Ţara Oaşului, Ţara Loviştei), 
fiind spaţii mentale închise, altele au cunoscut schimburi cu exteriorul regiunii 
motiv pentru care regiunea a primit caracteristicile unui spaţiu mental semiînchis 
(Ţara Beiuşului, Ţara Zarandului, Ţara Haţegului, Ţara Dornelor), în vreme ce 
altele au fost condiţionate de o permanentă comunicare cu exteriorul regiunii prin 
prisma specificităţii socio-economice deţinute de acestea, obţinând valenţele unui 
spaţiu mental deschis (Ţara Moţilor, Ţara Făgăraşului, Ţara Severinului, Ţara 
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Amlaşului) (Cocean P., 2011, p. 31; Pop Ana-Maria, 2011, p. 37). Desigur, acelaşi 
autor semnala faptul că aceste spaţii mentale evoluează, nu puţine fiind ipostazele 
în care acestea sunt supuse unui proces de dizolvare, facilitat de alohtonie (prin 
substituirea elementelor autentice şi originale cu altele de împrumut), dezmărginire 
(apărută în urma interrelaţionărilor cu spaţiile învecinate) şi cosmopolitism 
(Cocean P., 2011, pp. 38-42). 

Prin intermediul aplicării unor interviuri semi-structurate (42), precedate 
de o serie de discuții cu localnicii (necuantificate), s-au obținut următoarele 
informații privind spațiul mental al Țării Hațegului: 

a) majoritatea persoanelor intervievate s-au născut într-o localitate 
aparținând Țării Hațegului, asemenea părinților lor, atașamentul pentru 
locul natal fiind motivația principală pentru autoidentificarea cu spațiul 
mental al Țării Hațegului; pentru locuitorii născuți în altă localitate 
arondată fie județului Hunedoara, fie altui județ, dar stabiliți într-o 
localitate din regiunea analizată, se denotă o oscilare în ceea ce privește 
apartenența la teritoriu, aceștia declarându-se „hațegani” datorită faptului 
că și-au întemeiat o familie și și-au trăit aici mai bine de 20 ani din viață; 

b) prin identificarea localităților de pe harta atașată interviului (hartă realizată 
cu delimitarea actualelor localități incluse Țării Hațegului), subiecții au 
confirmat delimitarea propusă de noi. În schimb, în unele situații s-au 
înregistrat opinii diferite privind includerea unor localități de la periferia 
regiunii („Bretea, și bănuiesc că și Bănița, aparțin Țării Hațegului, deoarece 
Elena Merișoreanu [cântăreț muzică populară] se consideră ca făcând parte 
din Țara Hațegului” – proprietar magazin,   59 ani, localnică Paroș; [Țara 
Hațegului] „ține până la Baru Mare” – pensionar, 57 ani, localnic Ohaba de 
sub Piatră; „dincolo de Munții Orăștiei a fost altceva, zona Luncanilor” – 
pensionar, 54 ani, localnic Băiești; „Bănița nu face parte din Țara 
Hațegului, joncțiunea se face la Crivadia” – angajat, 44 ani, localnic Baru; 
[Țara Hațegului] „ține până la Baru” – pensionar, 60 ani, localnic Râu Alb; 
[Țara Hațegului] „aparține până la Sarmi, aici spre Orăștie, până la comuna 
Boșorod” – pensionar, 79 ani, localnic Fizești; „Până pe la Sarmizegetusa, 
Berthelot, tot de Țara Hațegului ține” – pensionar, 65 ani, localnică Uric; 
„Bănița ține de Petroșani, Bretea Română ține de Țara Hațegului.” – 
pensionar, 66 ani, localnică Uric; „Bretea nu face parte din Țara Hațegului, 
merge înspre partea Călanului.” – tâmplar, 42 ani, localnic Răchitova); 

c) pentru interviurile aplicate în Merișor (comuna Bănița), răspunsurile 
locuitorilor trădează clar o polarizare spre Petroșani („Bănița și Merișorul 
țin de Pătroșani” – pensionar, 65 ani, localnic Merișor; „Bănița nu aparține 
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de Țara Hațegului, ci de Petroșani” – angajat, 48 ani, locanic Merișor), în 
vreme ce locuitorii din Bretea Română se consideră ca făcând parte din 
Țara Hațegului („Bretea Română a aparținut dintotdeauna de Țara 
Hațegului, inclusiv de raionul Hațeg [...] avem același costum popular, 
obiceiuri, dar nu se mai păstrează” – pensionar, 67 ani, Bretea Română), 
deși recunosc că toată gravitarea (locuri de muncă, cumpărături) se 
realizează înspre Călan; 

d) trăsăturile locuitorilor din Țara Hațegului, autoidentificate, raportările 
locuitorilor la zonele învecinate (Ținutul Pădurenilor, Depresiunea 
Petroșani) percepția asupra elementelor care-i diferențiază de locuitorii 
altor zone învecinate (grai, arhitectură tradițională, port, obiceiuri, 
comportament, atitudine) au fost de asemenea surprinse în urma 
întrebărilor adresate (vezi cap. 4.6.1. și 4.6.2.); 

e) percepția locuitorilor asupra viitorului Țării Hațegului trădează un 
pesimism generalizat, justificat de lipsa locurilor de muncă în contextul 
închiderii fabricilor și a puternicei migrații a populației spre exteriorul 
regiunii sau în străinătate („pustiu, totul va fi împădurit și cu spini” – 
agricultor, 45 ani, localnic Federi; „Cum or să se descurce tinerii?! Or să 
plece toți dincolo.” – pensionar, 65 ani, localnică Uric; „pustiu” – tâmplar, 
42 ani, localnic Răchitova; „Tot s-a distrus, toată lumea trebuie să știe că a 
plecat de la țară.” – pensionar, 66 ani, localnic Poieni). 
Actualmente, o dată cu aprofundarea sensului conceptului de „ţară”, 

regiunile de acest tip îşi depăşesc simplul rol de teritoriu sau entitate politico-
administrativă şi împrumută caracteristicile unui sistem, devenind o regiune 
program (de proiect), noţiune introdusă în 2003 de Cocean R. şi Cocean P., cu un 
studiu axat pe Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, unde „[...] teritoriul reprezintă o 
însumare de elemente, naturale şi antropice (inclusiv de ordin spiritual, mental) 
ierarhic dispuse şi asociate în agregate structurale de tip sistemic” (p. 19). 

Contribuţiile lui Dauphiné A. (1979), Vallega A. (1995), Ianoş I. (2000) la 
individualizarea regiunii ca organism sistemic teritorial au constituit premisele 
perceperii acesteia ca teritoriu de proiect. Deloc întâmplător, caracterul de 
aplicabilitate pe care îl presupune acesta este cel care conferă viabilitate acestui 
concept. Cea mai grăitoare reconstrucţie a teritoriului au implementat-o, inclusiv 
legislativ (legea LOADT, legea VOYNET), francezii prin introducerea unui nivel 
teritorial median în politicile de amenajare teritorială, care răspundea cel mai bine 
provocărilor actuale ale comunităţilor locale şi care, totodată, asigura o 
descentralizare a acţiunilor publice (Méasson L., 2008). Pornind de la premisa că 
fiecare teritoriu are un potenţial neutilizat, Filimon Luminiţa (2013) consideră că 



 
31 

teritoriul de proiect este cel care este capabil să includă preocupările, interesele şi 
nevoile comunităţilor locale şi prin intermediul acestuia să se asigure dezvoltarea sa 
economică. 

Neexistând o definiţie clară a teritoriului de proiect, acesta reprezintă totuşi 
un teritoriu cu o anumită coeziune geografică, economică, culturală şi socială unde 
localităţile aparţinătoare alcătuiesc un proiect comun de dezvoltare, guvernat pe 
principiile intercomunalităţii. În acest sens, în prezentul studiu s-a ţinut cont de 
posibilii beneficiari ai acestuia, analiza stakeholderilor realizată răspunzând 
necesităţilor comunităţilor locale implicate. 

 
1.2.2. Țara Hațegului în literatura de specialitate 
Ţara Haţegului a reprezentat dintotdeauna un teritoriu ce a atras atenţia 

multor cercetători, fie datorită încărcăturii istorice pe care o are, fie datorită 
geologiei, cadrului montan învecinat sau din punct de vedere etnografic. 

Prin rolul deţinut de capitală a statului dac şi important centru 
administrativ şi politic în perioada romană, Ţara Haţegului a captat interesul 
istoricilor şi arheologilor, printre cele mai importante contribuţii avându-le Popa R. 
(1988), cu a sa lucrare La începuturile Evului Mediu românesc. Ţara Haţegului, 
Rusu A.A. (2005), Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi 
teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Pop I.A. (1982), Realităţi medievale româneşti 
în Ţara Haţegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele 
XIV-XV, Fodorean Fl. (2005), Drumurile la romani, dar şi alte lucrări ale autorilor 
menţionaţi deja sau ale altor istorici din spaţiul românesc (Daicoviciu C., Macrea 
M., Pascu Şt., Holban Maria).  

Trăsăturile cadrului natural, implicit individualizarea Ţării Haţegului ca 
regiune distinctă din punct de vedere morfologic, au fost surprinse în câteva lucrări 
de referinţă, precum Grumăzescu Cornelia (1975), Depresiunea Hațegului. Studiu 
geomorfologic, Urdea P. (2000), Munții Retezat. Studiu de geomorfologie, Goțiu 
Dana, Surdeanu V. (2008), Hazardele naturale şi riscurile asociate din Ţara 
Haţegului, Manea Ștefania (2011), Relieful, factor determinant în amenajarea 
teritoriului. Studiu de caz: Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Din punct de 
vedere geomorfologic, majoritatea specialiştilor au tratat problematica delimitării 
Depresiunii Haţegului, aceasta făcând parte dintr-un areal depresionar mai vast, cu 
extindere până la Valea Mureşului, contribuţia cea mai relevantă având-o 
Grumăzescu Cornelia. 

Alte aspecte legate de interrelaţiile cadrului natural cu celelalte 
componente se regăsesc şi în lucrările autorilor Stanciu N. (1981), Probleme de 
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ecologie forestieră aplicată, Mihalache M. (2006), Pedologie – geneza, proprietățile și 
taxonomia solurilor, Pop Gr.P. (2006), Carpații și Subcarpații României, Mutihac 
V., Mutihac G. (2010), Geologia României în contextul geostructural central-
european, Satmari Alina (2010), Lucrări practice de biogeografie. 

Pentru evidenţierea specificităţilor geografice umane, Popa N. (1999) 
reuşeşte, prin a sa lucrare Țara Hațegului. Potențialul de dezvoltare al așezărilor 
omenești. Studiu de geografie rurală, să realizeze o analiză obiectivă şi tranşantă 
asupra localităţilor situate în Depresiunea Haţegului, depresiune ce se suprapune 
Ţării Haţegului, o „[...] unitate economică şi de habitat, axată pe valorificarea unor 
resurse şi condiţii locale” (Popa N., 1999, pp. 37-38). 

Punctual, pentru înţelegerea şi aplicarea unor metode concrete în vederea 
evidenţierii unor elemente sau fenomene din cuprinsul regiunii au fost consultate şi 
alte lucrări de specialitate, regăsite în cadrul bibliografiei finale sau ca referinţe în 
cuprinsul studiului. 

Individualizată ca zonă etnografică, Ţara Haţegului a atras atenţia lui Vuia 
R. (1926, p. 11), Țara Hațegului și Regiunea Pădurenilor. Studiu antropogeografic și 
etnografic, prima lucrare cu caracter monografic, în a cărui accepţiune „[...] întreg 
teritoriul, care se întinde spre Sud de valea Murăşului, cu excepţia Pădurenilor şi a 
regiunei din apropierea Orăştiei, este cunoscut sub numirea de Ţara-Haţegului, 
dată după centrul acestei regiuni Haţeg, târg situat la marginea nord-estică a 
basinului cu acelaş nume”. În aceeaşi perioadă, Conea I. elaborează câteva studii de 
referinţă, printre care Clopotiva, un sat din Haţeg, lucrare reeditată în 2010, unde 
surprinde foarte bine reperele identitare ale localităţii Clopotiva, sat reprezentativ 
pentru Ţara Haţegului. Studii etnografice mai recente sunt semnate de Ghinoiu I. 
(2003, 2005, 2008, 2011), prin ale sale 4 volume Atlasul etnografic român, unde sunt 
evidenţiate din nou trăsături de specificitate ale aşezărilor acestui teritoriu. 

Abordat ca subiect distinct în literatura geografică de mai bine de un 
deceniu, spaţiul mental românesc, cel haţegan în cazul de faţă, a constituit o altă 
bază de plecare a abordării acestei regiuni de tip ţară. Demersurile în acest sens au 
fost iniţiate de Cocean P. (1997, 1999, 2000, 2003, 2011, 2014), continuate de 
autorii celorlalte regiuni de tip ţară studiate până la ora actuală.  

O altă bază documentară de pe care au fost preluate informaţii la nivel 
regional sau local au constituit-o materialele cartografice mai vechi sau mai recente, 
precum Prima ridicare topografică habsburgică, scara 1:28.800, A doua ridicare 
topografică habsburgică, scara 1:25.000, A treia ridicare topografică habsburgică, 
scara 1:25.000, Harta topografică militară sovietică, scara 1:50.000, Harta geologică 
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a României, scara 1:200.000, Harta topografică a României, scara 1:25.000, Harta 
solurilor, scara 1:200.000, ortofotoplanuri, scara 1:5.000 (2005, 2013, 2014) etc. 

 
1.3. ASPECTE METODOLOGICE  

  
1.3.1. Aspecte metodologice în studiul spațiilor mentale de tip 

„țară” 
Orice studiu de geografie regională axat pe problematica spaţiilor mentale 

de tip ţară a urmărit şi o analiză a aspectelor metodologice ce au condus la 
individualizarea zonei de studiu, surprinderea specificităţilor regiunii sau orice alt 
aspect legat de demonstrarea funcţionalităţii unei regiuni de tip ţară. 

Un prim aspect tratat în cadrul consideraţiilor metodologice este dat de 
identificarea principiilor utilizate în cadrul geografiei, accentul căzând pe principiul 
spaţialităţii, principiul istorismului, principiul cauzalităţii, principiul integrării 
geografice, principiul regionalismului (Ianăş Ana-Neli, 2011, p. 15; Pop Ana-Maria, 
2011, pp. 24-25; Mihăescu Simona-Elena, 2010, pp. 7-9; Mureşan Al., 2012, pp. 6-
8). 

În al doilea rând, preluând metode specifice geografiei, geografiei regionale 
cu precădere sau altor domenii de specialitate (etnografie, sociologie etc.), se 
menţionează metodele utilizate, defalcate sau nu pe etape de cercetare, printre cele 
mai utilizate fiind documentarea bibliografică, cartografică, toponimică, ancheta 
sociologică sau regională. 

Mulţi dintre semnatarii lucrărilor de tip „ţară” alocă o importanţă 
deosebită criteriilor utilizate în cadrul delimitării arealelor de studiu, incluzând 
departajarea regiunii din punct de vedere mental, funcţional, geomorfologic, istoric 
sau de altă natură în cadrul considerentelor metodologice. În lucrări precum Ţara 
Moţilor. Studiu de geografie regională sau Ţara Năsăudului. Studiu de geografie 
regională, în cadrul metodologiei se acordă importanţă perspectivei sociologice de 
identificare a spaţiului mental, autorii insistând asupra introducerii criteriului 
mental în analiza unor spaţii mentale de tip „ţară” (Boţan C.N., 2010, pp. 78-89; 
Ilovan Oana-Ramona, 2009, pp. 23-25). De altfel, criteriul mental propus de P. 
Cocean în delimitarea regiunilor (2002, p. 67) este utilizat, mai mult sau mai puţin, 
şi în fixarea limitelor celorlalte regiuni de tip „ţară”. 

Pe de altă parte, se constată faptul că în primele lucrări de geografie 
regională dedicate studierii unor ţări (Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara 
Maramureşului, Ţara Oaşului, Ţara Zarandului, Ţara Silvaniei), considerentele de 
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natură metodologică nu sunt tratate diferit, pe parcursul lucrărilor regăsindu-se 
însă precizări asupra utilizării unor indicatori sau redării unor rezultate. 

 
1.3.2. Aspecte metodologice aplicate pentru regiunea Ţara 

Haţegului 
Demonstrarea funcţionalităţii regiunii Ţara Haţegului şi obţinerea unor 

competenţe de cercetare s-a realizat prin parcurgerea unor repere metodologice, 
urmărite pentru fiecare din cele 3 etape ale cercetării propriu-zise (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Metodele, procedeele şi mijlocele utilizate  
 
a). Crearea bazei de date a constituit prima etapă de lucru luată în 

considerare în realizarea prezentului studiu. Plecând de la alegerea temei de 
cercetare, s-a individualizat arealul de studiu şi limitele actuale ale acestuia, văzute 
din prisma mai multor criterii aplicate (mentale, geomorfologice, funcţionale, 
istorice). Vectorizarea curbelor de nivel, ce a determinat crearea unui model de 
elevaţie digital de o mai mare acurateţe decât cele existente deja (la nivel regional 
sau naţional), a fost secondată de digitizarea principalelor elemente regăsite în 
cadrul majorităţii planşelor (hidrografie, căi de acces, intravilan etc.) şi de 
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introducerea datelor primare sau secundare în ArcGis 10.1. Accesarea unor 
materiale cartografice actuale sau mai vechi, dublată de colectarea unor date 
statistice de la instituţii de profil sau prin accesarea unor baze de date publice, a 
permis realizarea unor reprezentări cartografice şi grafice pentru principalele 
fenomene sau elemente studiate. În vederea respectării principiilor de etică, sursele 
utilizate se regăsesc pe unele planşe, dar şi în cadrul reperelor metodologice ale 
fiecărui capitol.  

Rezultatele metodelor aplicate în cadrul acestei etape (reprezentări grafice, 
cartografice, baza de date creată) au fost obţinute prin aplicarea metodelor 
cartografică (vectorizare, creare materiale cartografice), a observaţiei directe şi 
indirecte (digitizarea unor informaţii cu caracter diacronic de pe materiale 
cartografice mai vechi, consultarea unor metodologii de lucru pentru analiza unor 
indicatori, stabilire indicatori) şi au constituit un suport pentru deplasările în teren. 
Tot în cadrul acestei etape au fost vizaţi beneficiarii acestui studiu, analiza de 
stakeholderi întreprinsă fiind necesară evaluării posibilităţii de implementare a 
analizelor, studiilor de caz şi recomandărilor propuse. 

 
b). Documentarea pe teren, realizată în mai multe intervale temporale 

(perioada cea mai extinsă desfăşurându-se în intervalul iunie-august 2014, 
precedată de luna aprilie 2014 sau reactualizată în lunile mai și august 2015), a 
constituit etapa decisivă pentru investigarea terenului, obţinerea de informaţii, 
alegerea unor studii de caz şi validarea unor situaţii din zona de studiu. Menţionăm 
faptul că, pe durata zilnică a celor 3 luni aferente anului 2014, documentarea a fost 
întreprinsă în fiecare localitate ce aparţine celor 11 UAT-uri din Ţara Haţegului.  

Pe de o parte, această etapă s-a concretizat în colectarea de date statistice de 
la instituţiile de profil şi discuţii cu reprezentanţi ai unor autorităţi publice şi/sau 
private în vederea detectării opticii, viziunii, problemelor cu care se confruntă 
comunitatea sau a iniţiativelor socio-economice locale/regionale existente. Pe de 
altă parte, prin contactul ca observator cu localnicii şi prin cartarea datelor pe 
ortofotoplanuri, s-au putut consemna cele mai reprezentative studii de caz, 
înregistrarea informaţiilor realizându-se prin instrumente de observaţie precum: 
cartografieri, fotografii, conversaţii sau numărători (pentru circulaţia pelerinilor de 
la Mănăstirea Prislop sau riscul de accidente la nivelul infrastructurii rutiere din 
Ţara Haţegului).  

În vederea delimitării mentale a Țării Hațegului, s-a recurs la utilizarea 
unor anchete sociologice (transpuse prin numeroase discuții cu localnicii, 
conversații completate cu aplicarea a 42 interviuri semi-structurate). Menționăm 
faptul că, pornind de la studiile realizate de Cârcu Anca, realizate pe spațiul mental 
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hațegan (2006), s-au verificat, prin discuțiile cu localnicii, apartenența locuitorilor 
la Țara Hațegului și trăsăturile care definesc acest bazin de viață. Limitele 
identificate sunt cele redate în prezentul studiu, validarea acestora realizându-se, 
ulterior, tot prin documentare în teren, în vara anilor 2014 și 2015, prin aplicarea 
interviurilor semi-structurate. Acestea au fost aplicate unor localnici din Țara 
Hațegului, dar și din unele localități limitrofe (comunele Bănița și Bretea Română), 
tocmai pentru a observa polarizarea exercitată de Hațeg sau de celelalte centre 
urbane apropiate (Călan pentru Bretea Română și Petroșani pentru Bănița). 
Interviurile au fost aplicate doar persoanelor cu domiciliul stabil în localitățile 
aparținând regiunii de studiu sau cu domiciliul stabil în cele două comune 
învecinate Țării Hațegului (Bretea Română și Bănița). În vederea validării sau 
infirmării limitelor actuale ale Țării Hațegului, interviurile au fost însoțite de 
prezentarea unei hărți a regiunii, pe care au fost reprezentate toate localitățile 
incluse arealului de studiu. 

De asemenea, s-au vizat şi aspecte de natură etnografică (elemente ale 
patrimoniului vernacular, sărbători, port popular, tradiții), sociologică (trăsături ale 
spaţiului mental) şi antreprenorială (acţiuni iniţiate de locuitori, fie că sunt legate 
de utilizarea şi exploatarea unor resurse naturale, fie că sunt rezultatul unor 
activităţi întreprinse). Documentarea în teren a permis colectarea şi prelucrarea 
unor informaţii ce reflectă realitatea teritorială (şi care elimină o parte din datele 
statistice înregistrate oficial în mod eronat), fiind vizibile în lucrările publicate de 
autor sau în susţinerile unor prezentări la varii manifestări ştiinţifice cu participare 
naţională sau internaţională. 

 
c). Cea de-a treia etapă, cea a elaborării planşelor şi interpretării 

rezultatelor în vederea validării ipotezelor de cercetare, a avut ca prim pas 
consultarea literaturii de specialitate, prin intermediul căreia au fost accesate baze 
de date internaţionale, dar şi lucrări ce se regăsesc în biblioteci de profil. Cu 
precădere au fost consultate şi documente cartografice ce au servit surprinderii 
unor analize teritoriale cu caracter evolutiv (hărţile josefine, ortofotoplanuri etc.). 

Pe baza datelor centralizate, s-au realizat planşe pentru fiecare tip de 
analiză la nivelul componentelor sistemului teritorial Ţara Haţegului, acestea fiind 
analizate la nivel local şi sintetizate la nivel regional. Pentru prelucrarea datelor au 
fost utilizate softurile ArcGis 10.1, Corel Draw X7, Photoshop CS6, Lightroom 5.5. 

Individualizarea specificităţilor regionale şi a relaţiilor funcţionale 
manifestate în teritoriu (sau chiar şi extrateritorial) a fost redată prin recursul la 
metoda istorică, metoda analizei şi sintezei, metoda cartografică şi, nu în ultimul 
rând, metoda inductivă şi deductivă. Asociat reprezentărilor grafice şi cartografice 
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efectuate, rezultatul final al acestor analize s-a concretizat într-o modelare 
chorematică la nivel regional.  

Abordările de tip „top-down” şi „bottom-up” au fost utilizate pentru a 
puncta şi mai edificator tipul de interrelaţionări existente la nivelul regiunii. Dacă 
analiza de tip „top-down” formulează o perspectivă generală asupra sistemului 
teritorial, fără a intra în situaţii particularizante (analize la nivel regional), 
abordarea de tip „bottom-up” redă, prin analiza unor studii de caz sau analize la 
nivel local, specificităţi care pot fi extrapolate întregii regiuni. 

Vizând abordarea acestor metodologii ca instrumente de lucru efective 
pentru teritoriul analizat, din perspectiva amenajării teritoriale, subliniem faptul că 
o parte consistentă a cercetării s-a axat pe un diagnostic teritorial minuţios realizat, 
cu identificare de disfuncţii şi sintetizare a rezultatelor obţinute prin utilizarea 
analizei SWOT, completată cu recomandări punctuale pentru problemele reperate. 

 
* 

Pentru a răspunde celei de-a doua ipoteze de lucru, încă de la începutul 
cercetării au fost luate în calcul două aspecte extrem de importante pentru orice 
lucrare de geografie regională, respectiv scara de referinţă şi beneficiarii 
prezentului studiu, factorii de decizie direct implicaţi în gestionarea informaţiilor 
(Figura 3). 

În contextul în care zona de studiu o reprezintă Ţara Haţegului 
(individualizată astăzi ca o asociere de comune), principala scară de raportare este 
cea microregională, rezultatele prelucrate şi obţinute fiind redate integrat la acest 
nivel regional. Dacă datele primare au fost prelucrate la nivel local, rezultatele au 
fost interpretate la nivelul întregului sistem teritorial Ţara Haţegului. 

În ceea ce priveşte instituţiile identificate ca factori de decizie cu o anumită 
sferă de influenţă şi un anumit grad de interes, cele mai multe şi cu o capacitate de 
implementare mai mare sunt cele naţionale, precum Ministerul Mediului, 
Ministerul Culturii, regiile parcurilor naţionale şi naturale, Autoritatea Naţională 
pentru Turism, APIA, INMH. Pe de o parte, s-a constatat o receptivitate mai mare 
pentru colectarea de date şi informaţii din partea autorităţilor locale şi a 
reprezentanţilor comunităţii locale, iar pe de altă parte, s-a evidenţiat faptul că o 
capacitate de implementare mai mare a rezultatelor cercetării o deţin autorităţile 
naţionale. Factorii de decizie menţionaţi nu însumează toţi stakeholderii consultaţi, 
fiind redaţi grafic doar cei cu un impact însemnat la nivel decizional sau cei cu o 
receptivitate mai mare pentru disponibilitatea datelor şi a utilizării acestora în scop 
ştiinţific. 
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Figura 3. Analiza stakeholderilor responsabili şi beneficiari ai cercetării 
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CAPITOLUL 2.  
ROLUL EVOLUȚIEI ISTORICE ÎN CONTURAREA  

ȚĂRII HAȚEGULUI 
 
  

2.1. OBIECTIVE ŞI REPERE METODOLOGICE 
 
Istoria, unică și irepetabilă prin dimensiunea temporală pe care o implică, 

nu s-a rezumat doar la a fi un martor tăcut în afirmarea regiunii Țara Hațegului, ci 
a devenit o componentă de interacțiune, influențând mersul evenimentelor.  Pe de 
o parte, impactul acesteia este transpus prin dovezile scriptice și arheologice lăsate 
(arhive, materiale cartografice, rezultate campanii arheologice), pe de altă parte, 
prin urme materiale in situ, precum monumente istorice, infrastructură etc. Sursele 
utilizate (Tabelul 2) reflectă întru totul impactul componentei istorice la 
individualizarea acestei regiuni. 

Pornind de la premisa că factorul istoric are un cuvânt de spus în orice 
lucrare de amenajare teritorială, se propune abordarea unei perspective cronologice 
și diacronice a unor perioade temporale ce au marcat evoluția acestei regiuni dar și 
potențialele reflectări în teritoriu ale acestora. Obiectivele propuse și atinse au 
urmărit: 
 evaluarea dovezilor arheologice, pe perioade istorice, care să ateste 

vechimea și continuitatea locuirii Țării Hațegului; 
 surprinderea rolului evoluției istorice asupra teritoriului de studiu; 
 analiza ariei de vizibilitate a Cetății Hațegului; 
 analiza reședințelor nobiliare din Țara Hațegului și identificarea stadiului 

de conservare/degradare al acestora; 
 identificarea disfuncţionalităţilor reperate în teritoriu şi creionarea unor 

aspecte de remediere a acestora, prin lansarea unor propuneri de 
valorificare și promovare a monumentelor istorice existente.  
Cartând vestigiile arheologice din regiune (prin consultarea unor baze de 

date specifice precum Repertoriul Arheologic Național sau Lista Monumentelor 
Istorice), dar și limitele entității spațiale Țara Hațegului, aspecte metodologice cu 
caracter general, analiza a mers mai departe prin recursul la metode specifice: 
determinarea arealelor de vizibilitate pentru cetatea Hațegului prin interogările în 
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Arc Gis 10.1, identificarea spaţială a unor edificii nobiliare şi a parcurilor/grădinilor 
istorice ce particularizează şi mai mult Ţara Haţegului. Pe lângă acestea, un rol 
important l-a avut metoda istorică, prin interpretarea unor documente, hărți și 
colecții publice de date cu rezonanță istorică. 
  

Tabelul 2. Sursele utilizate pentru individualizarea evoluţiei istorice  
 

Tip sursă date (& instituţie) An Informaţie consultată 
Materiale cartografice 
SRTM Worldwide Elevation Data 
(1.5-arc-second-Resolution) 

 model altitudinal raster 

Harta topografică a României, 
scara 1:25.000 

1978 curbe de nivel, elemente ale 
cadrului fizico-geografic (unităţi de 
relief, altitudini, elemente de 
hidrografie), căi de comunicaţie, 
intravilanul localităţilor, limitele 
UAT-urilor 

Ortofotoplanuri, scara 1:5.000 2005- 
2015 

intravilanul localităţilor, căi de 
comunicaţie, monumente istorice, 
puncte de belvedere, elemente de 
infrastructură rutieră şi feroviară, 
calitatea infrastructurii 

Prima ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:28.800 

1769-
1773 

căi de acces, intravilan localitate, 
district   

A doua ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:25.000 

1806-
1869 

căi de acces   

A treia ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:25.000 

1869-
1887 

căi de acces   

Date 
Lista Monumentelor Istorice, 
Ministerul Culturii  

2010 monumentele istorice existente în 
areal 

Repertoriul Arheologic Naţional, 
Ministerul Culturii 

2015 monumente şi situri arheologice 

Atlas-dicționar al Daciei Romane, 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-
Napoca 

2005 vestigii arheologice din perioada 
daco-romană, drumul roman 
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Printre cele mai importante obiective urmărite în cadrul documentării în 
teren menționăm identificarea in situ a unor edificii nobiliare rezidențiale (doar o 
parte dintre ele se regăsesc in Lista Monumentelor Istorice; s-au constatat 21 astfel 
de edificii), determinarea statutului de protecție de care acestea dispun, gradul de 
amenajare al acestora și identificarea unor parcuri/grădini istorice ce completau 
proprietatea familiilor nobiliare. Dincolo de aceste aspecte, au fost surprinse și alte 
monumente istorice, cu precădere situri arheologice (Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana), și trasee existente în vederea posibilității propunerii unor măsuri concrete 
de valorificare a celor existente. 

 
2.2. DOVEZI ISTORICE ALE CONTINUITĂȚII EXISTENȚIALE 

ÎN TIMP ȘI SPAȚIU 
 
Umanizarea Țării Hațegului și vechimea locuirii acesteia a fost probată din 

cele mai vechi timpuri, pe baza istoriografiei, descoperirilor arheologice sau a 
elementelor toponimice identificate. Mărturie în acest sens stau și bazele de date 
utilizate pentru acest subcapitol: Repertoriul Arheologic Național şi Lista 
Monumentelor Istorice. 

Descoperirile arheologice din areal demonstrează faptul că Țara Hațegului 
a constituit un mediu propice locuirii, locuitorii acesteia valorificând la maxim 
resursele de sol și subsol existente. În funcție de perioada istorică la care facem 
referire, s-au putut identifica repere ale continuității umane: 

a) Paleoliticul mijlociu certifică primele urme umane în peșterile de la Ohaba 
Ponor, Ponor (Peștera Piatra Poienii), Federi (Peștera nr. 2 de la Coasta 
Vacii) fapt demonstrat de uneltele din piatră cioplită găsite, în vreme ce în 
Paleoliticul superior apar alte mărturii arheologice din peșterile Munților 
Șureanu, demonstrând o locuire sedentară a oamenilor. 

b) Prezența unor așezări la Ohaba Ponor, Densuș (așezarea Turdaș), Livezi 
(așezarea de la Livezi-Cetățuie), Crăguiș (sit arheologic), General Berthelot 
(locuirea neolitică de la Unirea-Obreje), Vadu (situl arheologic de la Vadu-
Cimitir), Râu Alb, Suseni, Nălațvad, Hațeg, Hățăgel, Fărcădin, Săcel, 
Păclișa, Ciopeia, Reea, Balomir, Sânpetru, Peștera (ciocan), Baru (unelte 
neolitice) datând din Neolitic, culturile Criș, Turdaș, Vinca, denotă o 
populare mai densă și durabilă. 

c) Epoca bronzului se remarcă printr-o tehnologie mai dezvoltată, accentuată 
de utilizarea plugului și dezvoltarea agriculturii prin creșterea animalelor, 
cu vestigii la Sarmizegetusa, Peșteana, Silvașu de Jos (necropolă tumulară), 
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Sânpetru (locuire civilă), Baru (așezarea Coțofeni de la Baru-Blidaru), 
Subcetate (locuire), Ciopeia (așezarea Coțofeni de la Ciopeia-Purcărețu), 
Băiești (locuire), Baru (așezarea Coțofeni de la Baru-Biserică), Ciula Mare 
(locuire), Silvașu de Sus, Hațeg, Hățăgel, Sânpetru (așezarea Coțofeni de la 
Sânpetru-La Târnov), Rușor (așezarea Coțofeni de la Rușor-Haltă), Râu de 
Mori (așezarea Wietenberg), Federi (așezare Coțofeni, așezare 
Wietenberg), Densuș (așezare Coțofeni, așezare Wietenberg), Boița 
(așezare Coțofeni, așezare Wietenberg). De asemenea, apar inventariate și 
așezări din cultura Balta Sărată (pe lângă cele specifice culturilor Coțofeni 
și Wietenberg) în localitățile Subcetate, Vadu, Reea, Ohaba de sub Piatră, 
Peșteana, Peștenița, Hățăgel, Baru. 

d) Creionarea fondului etno-lingvistic al triburilor tracice este caracteristică 
culturii hallstattiene, așezările fortificate de la Subcetate, Densuș, Hațeg, 
Fărcădin, Sânpetru, Silvașu de Jos, Peștera, Balomir, Păclișa argumentând 
prezența acesteia pe teritoriul regiunii investigate. 

e) Următoarea perioadă istorică, La Tène, reprezintă etapa de structurare a 
triburilor geto-dacice, certificată prin descoperirile de la Ohaba Ponor 
(așezare dacică, exploatare minieră), Livadia, Râu de Mori, Subcetate și 
Sarmizegetusa (Popa N., 1999, p. 207), Băiești (punct de observație dacic), 
Rușor (așezarea dacică de la Rușor-Sălașe), Peșteana, Fizești, Pui (așezarea 
dacică de la Pui-Vad și Pui-Peștera Gaura), Ponor (așezarea fortificată 
dacică de la Ponor-Dealul Robului și Dealul Troianului), Clopotiva, Baru 
(exploatare minieră).    

f) Definitorie pentru evoluția acestui spațiu a fost perioada romană (vezi cap. 
2.3.1), ocupațiile de bază ale locuitorilor fiind cele agricole (cultura 
plantelor și creșterea animalelor), dovadă constituind-o numeroasele villae 
rusticae din areal (Hobița, Ohaba Ponor, General Berthelot, Cârnești, Valea 
Lupului, Densuș, Peșteana, Clopotiva, Bucium Orlea, Breazova). 

g) Cu toate că Depresiunea Hațegului a fost ocolită de invaziile popoarelor 
migratoare, civilizația urbană a trecut printr-un declin puternic, însă 
populația a cunoscut forme superioare de organizare socială (id., pp. 211-
212), certificate prin descoperirile de la Zeicani, Totești, Sânpetru, 
Sântămăria Orlea, Vălioara, Râu Bărbat, Hațeg, Hățăgel. 

h) Perioada feudală propriu-zisă va fi marcată de prezența unor așezări 
numeroase, cu populație românească și reprezentanți maghiari, 
conturându-se tot acum o clasă de români înnobilați, a căror proprietăți 
confirmă locuirea acestora (Mălăiești, Răchitova, Ștei, Sântămăria Orlea, 
Subcetate, Suseni). Pe lângă acestea, construcțiile unor edificii ecleziastice 
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datând din secolele XV-XVII certifică vechimea populației românești 
(Ostrov, Suseni, Nălațvad, Răchitova, Cârnești, Sântămăria Orlea, Peștera, 
Paroș, Nucșoara, Pui, Galați, Silvașu de Sus, Zăvoi, Unciuc, Subcetate, 
Hațeg, Sălașu de Sus, Ciula Mare, Baru). 

i) Nici perioada modernă nu face vreo excepție în ceea ce privește 
recunoașterea unor obiective ca monumente istorice recunoscute fie pe 
plan local fie național (Peșteana, Clopotiva, Galați, Hațeg, Nălațvad, 
Nucșoara, Pui, Păclișa, Săcel), acestea reprezentând diferite monumente 
civile, biserici etc. 
Toponimic se înregistrează termeni cu origini diferite (dacice, slave, 

maghiare, turcice, germane), care reflectă anumite situații specifice din habitatul 
hațegan, aspecte reliefate prin sintetizarea rezultatelor prezentate de Popa N. 
(1999), în a sa teză de doctorat, dedicată aceluiași teritoriu analizat. Punctăm 
așadar, succint, următoarele aspecte toponimice relevante pentru demonstrarea 
existenței populației românești: 

 o serie de localități din cuprinsul depresiunii Hațegului (Mesteacăn → 
Nyres, Răchitova → Reketye, Suseni → Sebesstörök, Râu Bărbat → 
Barbadvize, Totești → Tothfalva, Râu Alb → Feyerviz) apar în documentele 
timpurii ale Evului Mediu cu denumirea în limba maghiară, fapt certificat 
prin faptul că acestea au fost traduse în limba stăpânirii centrale (care era 
maghiară!), argumentele care pledează pentru această ipoteză fiind 
existența cnezatelor românești (certificată istoriografic!) și lipsa de 
pregătire a populației românești, care nu avea formarea funcționarilor 
maghiari (p. 185); 

 multe dintre localități poartă în denumire cuvinte compuse ce confirmă 
prezența fenomenului de roire în individualizarea acestora (Silvașu de Sus, 
Silvașu de Jos, Ciula Mare, Ciula Mică, Râu Alb, Râu Mic, Ohaba Sibișel, 
Valea Lupului, Baru Mare, Baru Mic) (p. 186); 

 în vatra depresionară a Hațegului sunt caracteristice localitățile cu 
denumirea de „sălaș” și „ohaba” ce confirmă existența unor așezări cu 
locuire sezonieră, precum Ohaba de sub Piatră, Hobița, Sălașu de Sus, 
Sălașu de Jos (p. 187); 

 unele așezări au împrumutat denumirea de la numele întemeietorului 
(Cârnești → Cârnu, Unciuc → Oancea, Galați → Galu, Pui → Puja) (p. 189). 
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2.3. ROLUL EVOLUŢIEI ISTORICE ÎN PLANIFICAREA ȘI 
AMENAJAREA UNEI REGIUNI GEOGRAFICE DE TIP „ȚARĂ” 

 
Nicio lucrare de amenajare teritorială, implicit cea a unei regiuni de tip 

„țară”, nu se poate realiza fără o prospectare arheologică și identificarea siturilor 
arheologice și a monumentelor istorice existente. Considerăm potrivită, încă de la 
început, indiferent de perioada istorică și tipul de monument istoric la care se face 
referire, menționarea celor mai importante normative legislative privind 
intervențiile de conservare, restaurare sau orice alt tip de intervenție ce se aplică 
patrimoniului imobil. 

 Decretul nr. 187/30.03.1990 pentru acceptarea Convenției pentru protecția 
patrimoniului mondial cultural și natural, adoptat de Conferința generală a 
Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la 
16.11.1972; 

 Decretul nr. 672/2006 privind supunerea spre ratificarea Parlamentului a 
celui de al II-lea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru 
protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la    
26 martie 1999; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
 Legea 150/1997 privind ratificarea Convenției europene pentru 

protecția  patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la    
16 ianuarie 1992; 

 Legea nr. 157/1997 privind  ratificarea  convenției  pentru   protejarea 
Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la  03.10.1985 și 
semnată de România la 22.06.1996; 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a III-a – zone protejate; 

 Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 
privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care 
fac parte din Lista Patrimoniului Mondial; 

 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, 
adoptată la Florența la 20 octombrie 2000; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 
modificată și completată cu Legea nr. 289/2006; 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
 Legea 454/2006 pentru aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 21/2006, 

privind regimul concesionării monumentelor istorice; 



 
45 

 Legea nr. 6/09.01.2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și 
industrial; 

 Legea nr. 261/07.07.2009 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Ordonanța nr. 43/30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului 
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național; 

 Ordonanța nr. 21/26.01.2006 privind regimul concesionării monumentelor 
istorice; 

 Ordonanță de Urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV 
din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea 
Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului; 

 Hotărârea  Guvernului nr. 309/2002 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și 
modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor 
rezultate din aplicarea acesteia; 

 Hotărârea  Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare 
efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de 
persoanele fizice sau juridice de drept privat; 

 Hotărârea  Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, 
respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea 
costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor 
istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, 
orașul sau comuna; 

 Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 
monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul – cadru al 
planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1067/05.09.2007 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 21/2006 privind regimul 
concesionării monumentelor istorice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1410/18.11.2009 privind reorganizarea unor 
instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și 
Patrimoniului Național (înființarea Institutului Național al Patrimoniului). 
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2.3.1. Siturile arheologice – martori ai civilizației daco-romane 
 Una din perioadele istorice marcante pentru evoluția Țării Hațegului a 
constituit-o perioada daco-romană, mărturie stând descoperirile arheologice. 
Pentru realizarea acestui subcapitol s-a făcut recurs la mai multe baze de date: 
Repertoriul Arheologic Național (2015), Lista Monumentelor Istorice (2010), 
Atlasul-dicționar al Daciei romane (2005), fiind ilustrate spațial și temporal siturile, 
ansamblurile și monumentele istorice reprezentative pentru reconstituirea 
peisajului daco-roman din arealul de studiu. 
 Încă dinainte de a ne referi strict la evoluția istorică a Țării Hațegului, se 
impune o analiză a contextului teritorial regional, prin raportarea la cetățile dacice 
din Munții Șureanu și importanța acestora pentru istoria națională, nicio 
recomandare ulterioară de amenajare a regiunii în cauză neputând exclude situația 
in facto. Încă din a doua jumătate a secolului al II-lea î.e.n., izvoarele arheologice 
atestă prezența unor uniuni de triburi în sud-vestul Daciei și pe cursul inferior al 
Văii Mureșului (Glodariu I. et al., 1996, p. 26). Cele mai semnificative urme ale 
civilizației dacice se regăsesc în Epoca Regatului Dac (secolul I a.Chr.-secolul II 
p.Chr), cu centrul acestuia localizat în Munții Șureanu, conducătorul unei astfel de 
uniuni de triburi fiind Burebista, cu sediul în cetatea de la Costești-Cetățuie (Bara 
I.S. et al., 2012, p. 90). Odată cu extinderea teritoriului deținut, au început lucrările 
de construcție la cetatea de pe Blidaru și Luncani-Piatra Roșie (Glodariu I. et al., 
1996, p. 30). După moartea lui Burebista, colaboratorul principal al acestuia, 
Deceneu (cunoscut și ca mare preot), va muta capitala politică a noii formațiuni 
statale la Sarmizegetusa Regia (Dealul Grădiștii), unde se afla și sediul religios. 
Succedându-se o serie de regi, până la Decebal, teritoriul nu va înregistra o 
dezvoltare mai accentuată, chiar dacă suprafața statului dac condus de către acesta 
era mai mică decât cea a lui Burebista (Bara I.S. et al., 2012, p. 93). Dincolo de 
conflictele militare avute cu Imperiul Roman (a se vedea bătăliile de la Tapae - 
Porțile de Fier ale Transilvaniei), istoriografia consemnează o dezvoltare a zonei 
Sarmizegetusa, asigurată de producția meșteșugărească (Glodariu I. et al., 1996, p. 
35), alături de construirea a cinci cetăți (Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, 
Luncani-Piatra Roșie, Grădiștea Muncelului-Vârful lui Hulpe, Grădiștea 
Muncelului-Dealul Grădiștii). Cucerirea Sarmizegetusei și a celorlalte cetăți dacice 
de către romani (sub domnia împăratului Traian) a constituit un moment de 
răscruce pentru istoria locului, civilizația romană fiind cea care își va impune acum 
propriile forme de organizare. Recunoașterea sistemului de apărare al statului dac 
prin crearea acestor cetăți fortificate (Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, 
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Costeşti-Blidaru, Luncani-Piatra Roşie, Băniţa, Căpâlna) a venit prin înscrierea 
acestora în patrimoniul universal UNESCO. 
 După încheierea celui de-al doilea război dacic, depresiunea Hațegului a 
fost inclusă provinciei romane Dacia (Figura 4), împăratul Traian fondând orașul 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (azi Sarmizegetusa). Orașul 
dispunea de un territorium rural care „[…] la început se întindea în întreaga vale a 
Mureșului mijlociu și chiar la nord de acest râu până în zona Munților Apuseni 
precum și într-o bună parte din Banat, de la Porțile de Fier ale Transilvaniei până la 
Dunăre. Ulterior, pe parcursul secolului al II-lea și la începutul secolului al III-lea d. 
Hr., datorită dezvoltării economice și demografice, din acest spațiu întins se 
desprind territoria unor orașe autonome (Apulum, Ampelum, Dierna și Tibiscum)”. 
Populația orașului a fost estimată la 20.000 locuitori (Bărbulescu M., 2005, p. 40). 
Așezarea a beneficiat de titlul de colonia, cea mai importantă formă administrativă 
a Imperiului roman, primind epitetul metropolis (Bara I.S. et al., 2012, p. 118). 
 

 
Figura 4. Imperiul roman 
Sursa: Bărbulescu M., 2005 

 
Pe lângă acestea, civilizația romană avea structuri specifice, precum: 

 amphiteatrum, principalul edificiu public de spectacole din Imperiul 
roman, cu o capacitate estimată la 5.350 locuitori (Bărbulescu M., 2005, p. 
44; Harta XII. Amfiteatre și temple); 
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 aquaeductus, identificat arheologic la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dar 
posibil și la Hobița Grădiște, Hațeg și Clopotiva, reprezentând un 
ansamblu de construcții utilizat pentru transportul apei potabile de la izvor 
spre consumatori (id., p. 45; Harta XI. Apeducte și terme); 

 forum (piață publică), cunoscut fiind cel de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
„[…] situat la intersecția drumurilor principale și se deschide spre 
decumanus maximus cu magazine (tabernae) prevăzute cu portice. Dintr-o 
curte interioară flancată pe trei părți cu portice se pătrunde într-o basilica 
iudiciaria care are pe laturile scurte două tribunalia (podiumuri, în 
subsolul celui vestic fiind amenajată o închisoare – carcer). Pe latura scurtă 
de sud se înșiră sediile magistraților și funcționarilor: în zona centrală 
poate fi identificată curia la subsolul căreia se află două aeraria (săli de 
tezaur) boltite” (id., pp. 45-46); 

 templum, locuință a divinității și spațiu de desfășurare a ceremoniilor 
religioase, identificat la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (id., p. 49; Harta XII. 
Amfiteatre și temple); 

 thermae, băi publice, utilizate atât ca spații de baie propriu-zisă, dar și ca 
locuri de socializare. Terme civile au fost identificate la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, Hobița, Sântămăria Orlea (id., p. 51; Harta XI. Apeducte și 
terme). 

 villa suburbana, villae rustice ce confirmă bunăstarea locuitorilor și un 
anumit nivel de dezvoltare economică, acestea fiind în realitate niște ferme, 
situate în vecinătatea unor orașe văzute ca piețe de desfacere. Pe teritoriul 
Daciei au fost identificate aproximativ 70 de astfel de unități economice; un 
grup de villae rusticae (Strei, Sântămăria Orlea, Orăștioara de Sus, Mănerău, 
Hobița) era localizat lângă drumul roman (id., pp. 56-59; Harta XIV. Vilele 
rustice cercetate arheologic). Campaniile arheologice mai recente confirmă 
identificarea pe territorium-ul Sarmizegetusei a unor villae rusticae la 
Ostrovu Mic, Hațeg, (Bara I.S. et al., 2012, p.131), iar alte localități unde se 
presupune că ar fi existat așezări rurale ar fi Clopotiva, Râu Mare, Râu de 
Mori, Peşteana, Peşteniţa, Densuş, Hăţăgel, Tuştea, General Berthelot, 
Crăguiş, Cârneşti, Păclişa, Reea, Râu, Alb, Sânpetru, Valea Dâljii, Nălaţvad, 
Silvaşu de Jos, Ruşi, Ciopeia, Râu Bărbat, Sălaşu de Sus, Valea Lupului, Pui, 
Livadia, Cârjiţi (id., pp. 135-136). 
Cercetări arheologice mai detaliate (campanii arheologice în 1971) au fost 

realizate pentru villa rustica de pe Grindanu, în apropierea Hațegului, care 
demonstrează existența unei suprafețe cu utilizare agricolă, de aici fiind scoase la 
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suprafață piese din fier, vase de ceramică, fragmente mici de vase de sticlă (Popa R., 
1972). În plus, din relatările locuitorilor din Valea Lupului, reiese faptul că așezarea 
a  fost amplasată mai înspre vest, spre localitatea Râu Bărbat, dar datorită vânturilor 
mari a fost strămutată în actualul loc, unde este mai ferită (parțial adevărat!). 
Explicația lor legată de fosta locație este dată de faptul că „[...] la fiecare arat ies la 
iveală pietre din fundații și țigle”, aceștia neavând cunoștință despre existența unei 
villae rustice în această locație, cu toate că, în ultimii ani, un banner semnalizează 
prezența acesteia (angajat, 55 ani, localnică Valea Lupului). 
 Alte descoperiri arheologice romane izolate (Valea Dâljii, Ostrovel, 
Sânpetru, Vadu, Nălațvad, Balomir, Ohaba de sub Piatră, Baru, Râu Alb, Sălașu de 
Sus, Mălăiești, Păucinești, Poieni, Livezi, Fărcădin, Hățăgel, Ciopeia, Ohaba Ponor, 
Ponor) demonstrează amploarea și importanța civilizației romane pe teritoriul 
Țării Hațegului. Pe lângă acestea, s-au consemnat pentru același interval temporal 
exploatarea unor resurse minerale (carieră de piatră – Săcel), tezaure (Fizești), 
ateliere (Bucium Orlea, Hobița, Hobița Grădiște, Sarmizegetusa), morminte izolate 
(Ostrov, Breazova), turnuri (Subcetate). 
 O altă consecință a bogăției Țării Hațegului și a implicației istoriei a 
constituit-o perpetuarea unor legende despre comorile dacilor ascunse în hotarul 
unor localități (sau chiar din perioada feudală), în căutarea cărora mulți localnici își 
amintesc că au luat parte, atât ei ca și copii, dar și părinții lor, aspect probat de 
memoria orală a unor locuitori din Baru, Galați, Pui. Amintim în acest sens legenda 
comorii regelui Decebal, ascunsă în albia Streiului1, legenda venirii țiganilor în Țara 
Hațegului2 sau legenda lui Față Neagră (baronul Nopcea)3. 

Reconstituirea istorică a unor situri arheologice reprezintă un demers pe 
cât de anevoios pe atât de important pentru comunitatea locală și pentru 
dezvoltarea socio-economică a acelui teritoriu. Exemple de bune practici care 
confirmă beneficiile rezultate din punerea în aplicare a unor astfel de inițiative 
definesc țări europene precum Italia, Germania, Marea Britanie, Bulgaria etc. 
Exemplificăm prin restaurarea unor villae rusticae romane din Germania, respectiv 
Bulgaria (Figura 5). Villa romană Borg reprezenta un ansamblu agricol, locuința 
proprietarului (pars urbana) beneficiind astăzi de o reconstrucție completă (în 
interiorul acesteia funcționează inclusiv un muzeu), pe baza consultării unor 
informații de specialitate din literatura antică și modernă, scopul principal fiind 
                                                            
1 http://www.hategului.ro/#!legende/c187e, http://www.formula-as.ro/2013/1078/mica-enci clopedie-
as-27/mistere-din-tara-hategului-i-16648, http://www.replicahd.ro/?p=20721  
2 http://www.hategului.ro/#!legende/c187e 
3 http://www.romanialibera.ro/aldine/history/cine-a-fost-baronul-roman-supranumit--zorro-din-
tara-hategului--386901 
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acela de a oferi publicului (aproximativ 50.000 vizitatori/an) informații despre stilul 
de viață roman (Birkenhagen Bettina, 2015). 
 

  
 

Figura 5. Exemple de villae rusticae restaurate: Villa Borg, Saarland, Germania 
(stânga), Villa Armira, Ivaylovgrad, Bulgaria (dreapta) 

Sursa: http://www.villa-borg.de/Die-Villa-Borg/Rekonstruktion/Das-Herrenhaus, 
http://bulgariatravel.org/en/object/66/vila_armira_ivajlovgrad 

 
Fie că se va alege conservarea siturilor arheologice existente, fie că accentul 

va cădea, la un moment dat, pe restaurare și repunere în circuit turistic a acestor 
vestigii arheologice, este importantă transmiterea cât mai fidelă a informațiilor din 
trecut și generațiilor viitoare, autenticitatea lucrărilor de intervenție rămânând 
principala provocare a generației contemporane. 

 
2.3.2. Cnezatele românești – modele administrative ale Țării 

Hațegului 
Odată cu finalizarea procesului de etnogeneză a poporului român, a avut 

loc o migrare a populației spre vetrele depresiunilor ceea ce va justifica întemeierea 
primelor formațiuni prestatale românești, cnezate și voievodate (Popa N., 1999, p. 
212). Precizăm de la bun început faptul că perioada feudală a stat sub semnul 
comitatelor regale și nobiliare. Comitatele regale erau instituții cu rol predominant 
militar, cuprindeau cetățile regale și domeniile cetății, primul comitat transilvănean 
fiind cel al Albei, din care s-au desprins comitatele Turda, Hunedoara și Târnave; 
în secolul al XII-lea, locul lor a fost luat de comitatele nobiliare. În contextul slăbirii 
puterii regalității, parte din domeniile regale vor ajunge în proprietatea unor nobili, 
prin donații sau uzurpări. Pe de o parte, regalitatea a încercat să-și impună în 
teritoriu propriile instituții administrative, pe de altă parte aceasta s-a izbit de 
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existența unor teritorii cu populație românească ce trăia în obști țărănești 
organizate în cnezate și districte.  

Unul din districtele care s-a opus arondării comitatense a fost districtul 
Hațegului (Figura 64), menționat documentar în 1247, în Diploma cavalerilor 
Ioaniți, ca „terra Harszoc”, istoricul Popa R. (1972) considerând faptul că acesta a 
constituit unul dintre cele patru cnezate care, sub autoritatea voievodului Litovoi, 
făcea parte dintr-un puternic voievodat românesc (Bara I. S. et al., 2012, pp. 150-
151). Aceeași idee este susținută și de Pascu Șt. (1971), care afirma că Țara 
Hațegului reprezintă „[...] țara care la 1247 aparținea voievodatului lui Litovoi, țara 
puternicelor districte românești medievale [...] a puternicelor cnezate din sec. XIII-
XV, a celor mai vechi biserici de piatră, din sec. XIII-XV: Densuș, Sîntămăria Orlea, 
Strei” (p. 35), continuând să fie inclusă voievodatului și 30 ani mai târziu „Țara 
Hațegului putea face, de altfel, parte, cel puțin regiunea din jurul Carpaților și la 
1277 din țara Litua (țara voievodului Litovoiu), așa cum făcuse parte în mod cert la 
1247, deci să fi scăpat pînă în această vreme încorporării sale în regatul maghiar” 
(p. 178). 

Popa R. (1970) era de părere că Țara Hațegului includea bazinul râului Strei 
și a celor două râuri învecinate, acoperind o suprafață de aproximativ 3.500 km2, 
adăpostind aproximativ 200 așezări rurale ce urcă până la altitudinea de 1.000 m5. 

În anul 1276 apare prima mențiune a unui comite de Hațeg, Petru Aba, 
dregător regal, ce validează relațiile instituite între regalitatea maghiară și societatea 
românească, prima beneficiind de ajutor militar în cadrul campaniilor desfășurate 
în teritoriu, în vreme ce cnezii locali beneficiau de recunoașterea stăpânirilor din 
partea regalității (Popa R., 1972, p. 556; Pop I.A., 2009, p. 105; Bara I. S. et al., 2012, 
p. 152). Într-un document, datat în 1360, apare prezentată structura unei instituții 
cneziale, despre care Pop I.A. afirma că este caracteristică întregii Țări a Hațegului 
(1984, p. 147). 

Nedispunând de aceleași avantaje de care au avut parte etniile privilegiate 
(secui, sași), românii au fost nevoiți să se adapteze contextului politic existent, 
inclusiv din punct de vedere administrativ. Teritoriile locuite de români, denumite 
districte de către autorități, se remarcau prin construcții de biserici și curți sau 
cetăți de piatră, ridicate de cnezii locali (ceea ce confirmă prezența cnezatelor și 
voievodatelor locale). În arealele mai accesibile, stăpânii au devenit supuși, în 
vreme ce în arealele mai fertile, cu o configurație de relief ce a permis un grad mai 

                                                            
4 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
5 Articol reeditat în colecția Studii și articole, semnată Popa R. (2014).	
6	Ibidem.	
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ridicat de defensivă, cnezii și-au păstrat cnezatele, eliminarea acestora (prin 
transferul proprietății în stăpânirea nobilimii laice și bisericii) s-a produs în secolul 
al XIV-lea (Bara I. S. et al., 2012, p. 153). Până la sfârșitul secolului al XIV-lea, s-a 
menținut districtul cnezial; odată cu numirea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al 
Transilvaniei, târgul Hațeg alături de cetate și câteva localități sunt încorporate noii 
instituții, celelalte așezări hațegane fiind atribuite domeniului cetăților Hunedoara 
și Deva. 

Cnezimea a constituit în zonele periferice ale Transilvaniei o clasă socială 
cu anumite prerogative, puterea centrală încuviințând existența acestora pentru 
menținerea pazei în fața invaziilor estice și sudice (Pascu Șt., 1971, p. 205). 
Istoriografia consemnează existența mai multor instituții cneziale, nu toți cnezii 
având drepturi egale, fapt confirmat în cadrul cnezatelor de sat și a celor de vale; 
cnezatele de vale/jupânate erau constituite dintr-o grupare de sate, situate în 
interiorul unei subdiviziuni geografice a respectivei țări, în timp ce cnezatele de sat 
includeau unul sau două sate (Popa R., 19707). Considerăm potrivită menționarea 
câtorva dintre cele mai reprezentative cnezate din cuprinsul regiunii analizate (Bara 
I. S. et al., 2012, pp. 154-164): 

 Cnezatul de vale Râu Mare, desfășurat pe cursul râului omonim și pe valea 
Sibișelului, cea mai importantă așezare fiind Râu de Mori, proprietate a 
familiei Cânde (Cândea), evoluată spre forma Kendeffy, alături de localități 
precum Nucșoara, Sibișel, Ostrovel, Ohaba, Suseni, Cârnești, Păclișa, Reea, 
Sânpetru, Totești, Unciuc. Profitând de autoritatea cnezială obținută, cnezii 
de Râu de Mori au ridicat cetatea de la Colț. 

 Cnezatul de vale al Densușului include localitățile de pe valea râului 
Galbena (cursul mijlociu) și a afluenților acestuia, dar și de pe cursul 
superior al râului Cerna, incluzând practic și localități din Ținutul 
Pădurenilor. Prezența acestuia este confirmată spațial de cetatea 
Răchitovei. 

 Cnezatul Râului Bărbat, de pe cursul superior al Streiului, cu centrul la 
Râu Bărbat, ce includea și localitățile Uric, Livadia, Hobița, Baru Mare, 
Dumbrăvița, Federi. 

 Cnezatul Râului Alb, un cnezat de dimensiuni mici, alcătuit din 5 sate 
(Râu Alb, Râușor, Ohaba, Băiești, Șerel). 

 Cnezatul Britoniei, din vestul Depresiunii Hațegului, cu centrul în satul 
Britonia-Grădiște, de care aparțineau, probabil, localitățile Breazova, 

                                                            
7 Ibidem. 



 
53 

Hobița, Păucinești, Poiana Selii, Zeicani, Clopotiva, Ostrov, Cârnești, 
Peșteana. 

 Cnezatul Sălașurilor, cu drept de stăpânire asupra satelor de pe valea 
Sălașului (Sălașul de Sus, Sălașul de Jos, Mălăiești, Ohaba de sub Piatră, Pui, 
Merișor, Crivadia, Baru Mic). Cnezii de Sălaș au ridicat cetatea de la 
Mălăiești și curtea nobiliară de la Sălașul de Sus. 

 Cnezatul Silvașului, suprapus ipotetic Silvașului de Sus. 
 Cnezatul Vadului, identificat cu satele de pe cursul inferior al Râului 

Mare. 
Istoria familiilor cneziale românești din Țara Hațegului este greu de 

identificat înainte de secolul XIV, însă bisericile din piatră construite de cnejii 
hațegani demonstrează continuitatea acestora (Popa R., 1972), clasa de români 
înnobilați trecută la religia catolică și maghiarizată va sta la originea principalelor 
familii nobiliare din Țara Hațegului (Popa N., 1999, p. 213). 

 
2.3.3. Cetatea Hațegului – brand istoric al Țării Hațegului 
Situată la aproximativ 4 km de orașul Hațeg, Cetatea Hațegului reprezintă 

unul din monumentele istorice ilustrative ale regiunii, urmele acesteia regăsindu-se 
în perimetrul localității Subcetate, comuna Sântămăria Orlea, pe dealul Orlea 
(Figura 7). Pe baza săpăturilor arheologice și a consultării istoriografiei, Rusu A.A. 
punctează faptul că Téglás Gábor (1902) este primul care „[…] stabileşte a-
partenenţa turnului de la Subcetate de patrimoniul Cândeştilor din Râu de Mori 
fără să facă apropierea cu cetatea Haţegului”, pentru ca, în 1972, Popa R. să 
suprapună cetatea Hațegului ruinelor de la Subcetate. Campaniile arheologice din 
1980 și 1982, întreprinse de Rusu A.A., au demonstrat faptul că, inclusiv înaintea 
perioadei medievale, cetatea a fost utilizată, găsindu-se urme ale culturii Coțofeni și 
din epoca hallstattiană8. Conform Repertoriului Arheologic Național este certificată 
prezența sitului arheologic de la Subcetate - Turnul Orlea (Măgura, Dealul Petriş)9, 
cu urme de locuire în Neolitic (cultura Turdaș), Paleolitic (cultura Petriș, faza I), 
epoca bronzului timpuriu și mijlociu (cultura Coțofeni), epoca bronzului (cultura 
Balta Sărată), Hallstatt (cultura Petriș, faza II), La Tène (cultura dacică), epoca 
romană.

                                                            
8 Informațiile au fost preluate de pe website-ul: http://www.cetati.medievistica.ro/cetati/Transilvania 
/S/Subcetate/Subcetate.htm#_ftn1, în urma reeditării, cu completări, a articolului publicat în revista 
Sargetia. 
9 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=subcetate-santamaria-orlea-hunedoara-situl-arheologic-de-la-
subcetate-turnul-orlea-cod-sit-ran-91312.04. 
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Singurul fragment de zid rămas vizibil până astăzi este donjonul, situat la 
10,75 m altitudine față de nivelul solului, cu o grosime a zidurilor de aproximativ   
3 m (Rusu A.A., 1982-1983), istoriografia confirmând faptul că donjonul „[…] avea 
parter şi cel puţin două etaje ce se sprijineau pe planşee de lemn” (Bara I.S. et al., 
2012, p. 155). Recunoscută ca monument istoric de importanță națională (cod LMI: 
HD-II-a-A-03455), Cetatea regală a Hațegului prezintă un turn hexagonal din 
piatră și o incintă din piatră cu val și șanț, având un regim de proprietate publică, 
aflată sub jurisdicția primăriei Sântămăria Orlea.  

Atestată documentar, mai mult indirect, în secolul XIII, cetatea se remarcă 
prin rolul de control pe care îl avea asupra căilor de acces către Transilvania. Ba 
mai mult, „Implantarea donjonului regal în mediul românesc a provocat şi o 
treptată asimilare în mentalitatea cnezilor locali a ideii de cetate ca simbol al unei 
stări deosebite. Reacţia şi dorinţa de imitare a survenit în timp, către sfârşitul 
veacului al XIV-lea. Colţul, Răchitova şi Mălăieştiul nu au preluat decât donjonul 
ca sugestie constructivă pentru meşteri şi stăpâni mult mai modeşti” (Rusu A.A., 
1982-1983). În secolul următor, cetatea a fost subordonată autorității voievodale, 
devenind cea mai importantă cetate a comitatului Hunedoara. Fiind distrusă în 
urma unei înfrângeri în fața turcilor, cetatea va fi reclădită sub domnia lui Iancu de 
Hunedoara, după moartea acestuia intrând în posesia familiei Cândeștilor de Râu 
de Mori, moment în care aceasta își va pierde rolul militar deținut două veacuri 
(Bara I.S. et al., 2012, p. 156). 

În devenirea cetății Hațegului ca marcă de identitate istorică a regiunii Țara 
Hațegului, au fost analizate 2 variabile importante: gradul de accesibilitate și aria de 
vizibilitate, situația existentă înregistrată fiind completată prin propunerea unor 
inițiative de amenajare ulterioară. 

Situată la intersecție de drumuri, spre cetatea Hațegului se ajunge 
actualmente din două direcții: a). dinspre Hațeg, din drumul național DN68, la 
intersecția cu drumul de acces spre rezervația de zimbri din Pădurea Slivuț, drum 
forestier marcat (destul de prost!) și acoperit parțial de vegetație forestieră și b). 
dinspre Subcetate, un drum abrupt, ce se intersectează în partea sa superioară cu 
drumul dinspre Hațeg. Principala problemă a actualului traseu o constituie tocmai 
prezența vegetației care acoperă parțial porțiuni din traseu și prezența viperelor, 
semnalată pe parcurs prin prezența unor panouri de informare turistică. Cele două 
trasee nu au fost însă singurele căi de acces înspre cetate, consultarea primei hărți 
josefine atestă prezența mai multor artere de comunicație: de-a lungul actualului 
drum european E79, dinspre Bretea Streiului la Subcetate; de-a lungul cursului 
Streiului, dinspre Covragiu spre Subcetate; de-a lungul actualului drum județean DJ 
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687A, dinspre Slivașu de Jos ce se intersectează în Hațeg cu drumul european E 79 
înspre Subcetate etc. (Figura 7). 

În vederea confirmării celui mai optim traseu de acces spre cetate, au fost 
realizate profile pentru trei trasee: a). actualul traseu marcat, cu o lungime de         
2,9 km (cel mai lung traseu din cele 3 luate în calcul), cu mai multe sinuozități până 
la cetatea propriu-zisă, b). un prim traseu propus prin lunca Galbenei, mai scurt     
(2 km) cu grad de dificultate medie și c). un al doilea traseu propus, cu o lungime 
de 450 km, de la calea ferată 202, direct pe versantul sud-vestic, drum propus în 
scări. 

Utilizând funcția Viewshed Analysis, s-a calculat aria de vizibilitate a cetății 
Hațegului, demonstrându-se gradul ridicat al perspectivei vizuale asupra întregii 
vetre depresionare a Hațegului, până înspre crestele montane ale Munților Poiana 
Ruscă și Retezat, și parțial Munților Șureanu, dar și în afara regiunii, ceea ce 
confirmă rolul politic jucat de acest edificiu medieval în secolele XIII-XV. 
Perspectiva 3D a Cetății Hațegului, realizată în ArcScene 10.1, relevă același areal 
extins de vizibilitate pe care aceasta îl are asupra arealului depresionar și montan 
învecinat. Amenajarea unui punct de belvedere în vecinătatea cetății ar aduce un 
plus de valoare importanței istorice pe care o deține.  

Odată întrunite cele două condiții de accesibilitate și de valorificare 
turistică prin crearea unui punct de belvedere, se recomandă ca cetatea Hațegului 
să fie inclusă în circuite turistice tematice, alături de recent renovata cetate 
Mălăiești, Castelul Huniazilor sau alte obiective de interes din județul Hunedoara. 

 
2.3.4. Așezările grănicerești din Țara Hațegului în perioada 

habsburgică  
O etapă marcantă în evoluția istorică a Țării Hațegului a constituit-o și 

crearea regimentelor grănicerești și trecerea țărănimii românești din categoria de 
iobagi în cea de țărani liberi. Aici, până în secolul al XV-lea „[...] trăia o țărănime 
liberă, care lucra proprietatea după « obiceiul pământului » sau după « dreptul 
vechi românesc » (antiqua jus valachicum). Pe urmă s-au format domeniile feudale, 
ca rezultat al uzurpării obștilor. În secolul al XVIII-lea pușcașii din regiunile de 
margine au reușit să fie scutiți de obligațiile feudale, fiind datori în schimb să 
păzească granița și să plătească dări după domeniile fiscale date în folosința lor” 
(Göllner C., 1973, p. 17). 

Pentru a-și asigura centralitatea în teritoriu, în contextul socio-politic 
intern și extern existent (protestele și mișcările reacționare ale populației românești 
exclusă din mediul politic, invaziile otomane), Imperiul habsburgic va crea primele 
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regimente grănicerești la sfârșitul secolului al XVII-lea, dar organizarea întregii 
granițe va fi realizată între anii 1760-1780 (prin includerea a două regimente 
românești de infanterie, două regimente secuiești de infanterie, un regiment 
românesc de dragoni și unul secuiesc de husari), în 1762 împărăteasa Maria Tereza 
aprobând înființarea acesteia, numindu-l pe Adolf Bukow responsabil pentru acest 
demers (Bucur Al., 2002, p. 1). Militarizarea teritoriului transilvănean a avut drept 
scop, pe lângă rolul militar (paza împotriva atacurilor turcești care nu mai 
reprezentau un real pericol – „Spre a pune stavilă puterii turcești care tot creștea și 
amenința țările învecinate, domnitorii austrieci și unguri încă de mult puseseră să 
se creeze la hotarele sudice un întreg sistem de graniță militară, care către mijlocul 
secolului al XVII-lea se întindea ca un cordon de la Marea Adriatică până la Porțile 
de Fier, fiind acum înființată și în Transilvania” (conform Arhivei Someșene din 
1925, citat de Göllner C., 1973, p. 25), și unirea românilor cu biserica catolică, 
combaterea fenomenului de contrabandă comercială sau realizarea unui „cordon 
sanitar” (Pop Ana-Maria, 2011, p. 97). 

Regimentul 1 de la Orlat a fost înființat în anul 1764, primind o puternică 
rezistență din partea populației românești, ortodoxă, care era nevoită să îmbrățișeze 
cultul catolic în numele noului statut de grănicer conferit de austrieci „În comitatul 
Hunedoara înființarea graniței militare a întâmpinat mai puține dificultăți, dar în 
Valea Hațegului, Žisković a fost nevoit să recurgă din nou la constrângere pentru a 
sili țăranii să se înroleze în noile unități militare” (Göllner C., 1973, p. 56).  

Din documentele vremii, aflăm că în 1777 regimentul de graniță includea 
82 localități, din care „[...] 9 din Hațeg, 26 din Hunedoara, 1 din Orăștie, 3 din 
Sibiu, 1 din Alba de Sus, 40 din Făgăraș și 2 din Țara Bârsei”, acesta fiind alcătuit 
din 3 batalioane (unul cu sediul la Orlat, un altul cu sediul în Hațeg, și un al treilea 
cu sediul la Vaida Recea), ce aveau 4 companii, iar fiecare companie deținea la 
rândul ei 4 plutoane (Bucur Al., 2002, p. 1). La momentul desființării garnizoanelor 
companiilor, Bucur Al. (2002, p. 1) consemnează faptul că două companii se 
regăseau și pe teritoriul Țării Hațegului: compania a II-a, cu sediul la Hațeg, ce 
includea localitățile Cârnești, Clopotiva, Fărcădin, Peștișu Mare, Silvașu de Jos, 
Silvașu de Sus, Totești, Zeicani și compania a III-a, cu sediul la Râu Alb, și care 
integra așezările Baru Mare, Băiești, Coroiești, Galați, Livadia, Paroș, Săcel, Sălașu 
de Sus și Zăvoi (Figura 610). În primăvara anului 1851, regimentele de graniță au 
fost desființate. 

Grănicerii au fost împroprietăriți în funcție de numărul membrilor de 
familie, cu sesii de porție (moșii grănicerești), „[...] în suprafață de cel puțin           

                                                            
10 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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15 iugăre (circa 8,63 ha), care se moșteneau numai pe linie bărbătească și din 
roadele cărora trebuiau să-și susțină familiile”, fiind scutiți de aproape toate taxele 
(Bucur Al., 2002, p. 2). O consecință directă a împroprietăririlor grănicerilor, 
vizibilă în teritoriu la ora actuală, o constituie fragmentarea accentuată a 
proprietăților („Băieștiul este un sat închis, datorită proprietăților, acestea sunt 
răsfirate peste tot în satele din vecinătate, datorită faptului că a fost sat de grăniceri; 
apoi s-au schimbat lucrurile și oamenii au cumpărat terenurile” – agricultor, 54 ani, 
localnic Băiești). 

Regimul austriac urmărea creșterea producției agricole în scopul reducerii 
importurilor, satele grănicerești cunoscând construcții de drumuri și plantări de 
livezi de pruni pe proprietățile obștești, în plus „La Orlat, Hațeg și Cugir s-a 
asigurat trecerea peste rîuri și pîraie prin ridicarea de poduri și punți. Tot astfel s-a 
preconizat înființarea de spitale la Orlat, Vaida Rece și Hațeg” (Göllner C., 1973, p. 
102). Extensiunea mare a livezilor de pomi fructiferi este demonstrată și prin 
analiza ridicărilor topografice ale Imperiului habsburgic, de pildă în localitățile 
Silvașu de Jos și Silvașu de Sus (Figura 5311). 

Un loc important în economia grănicerească îl va avea creșterea animalelor 
„În ramura creșterii vitelor, un rol important îl aveau oile, mai ales în Valea Rodnei, 
Țara Bârsei, Mărginimea Sibiului și ținutul Hațegului.” (id., p. 109). 

Alte îndeletniciri pe care le-au avut grănicerii erau mineritul, meșteșugurile 
precum plutăritul, prelucrarea lemnului și pieilor „La Hațeg se preconizase 
înființarea unor tăbăcării grănicerești” (Göllner C., 1973, p. 102). 

Nu în ultimul rând, luminismul promovat de împăratul Iosif al II-lea s-a 
transpus prin răspândirea culturii și implicit deschiderea spre școli, una dintre 
acestea funcționând și pe raza localității Hațeg, unde „Tineretul grăniceresc era aici 
instruit în limba română, în religia unită și învăța scrisul și cititul, dascălii fiind 
retribuiți din fondurile militare.”, ulterior fiind înregistrate școli și în Baru Mare, 
Zeicani și Livadia (Göllner C., 1973, p. 165). Adăugăm faptul că „În tîrgușorul 
Hațeg [...] se înființase, încă din 1777, o școală trivială grănicerească, frecventată de 
30 de elevi. Paralel cu această « școală militară », mai funcționau una națională 
unită, alta națională ortodoxă, precum și școala normală a călugărilor franciscani” 
(id., p. 166). 

 
 
 

                                                            
11 Figura se regăseşte doar pe suport electronic.	
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2.3.5. Reşedinţele nobiliare ale Ţării Haţegului – elemente de 
particularizare ale patrimoniului construit 
 În completarea monumentelor istorice de factură arheologică, istorică sau 
religioasă, Ţara Haţegului deţine un patrimoniu inestimabil de edificii instituite ca 
proprietăţi ale unor familii nobiliare, monumente puţin promovate şi puţin 
cunoscute chiar şi de generaţiile actuale ce locuiesc în imediata lor vecinătate. 
Alături de cele  8 astfel de ansambluri sau monumente aflate în Lista Monumentelor 
Istorice din 2010 au mai fost identificate spaţial, în urma documentării în teren, 
încă 11 edificii nobiliare, iar lista nu este exhaustivă, multe dintre ele fiind greu de 
reperat datorită stării avansate de degradare care le definesc. 
 Cu funcţionalitate locativă/rezidenţială, fie că ne raportăm la forma 
reşedinţei nobiliare (conac, castel, cetate, donjon, curte nobiliară), datarea istorică 
sau stilul arhitectonic utilizat, acestea se disting în peisajul cultural haţegan prin 
raportarea la familia nobiliară de care au aparţinut. Donjoanele „nobiliare” s-au 
construit pentru a servi administraţiei regale, elita românească din zona Haţeg 
deţinând 3 donjoane (Suseni, Mălăieşti, Răchitova), fiind o dovadă a „[...] integrării 
cnezimii în structurile sociale provinciale” (Rusu A.A., 2005, p. 273). Curia sau 
curtea nobiliară, un posibil loc rezidenţial, specifică secolelor XV-XVI, secondată 
de castele („îngemănări de curţi şi cetăţi”) a avut, spre deosebire de cetăţi, o funcţie 
de putere simbolică asigurată prin transfer de la cetăţi (id., p. 282). În urma 
iniţiativei familiei Cândeşti de la Râu de Mori, au fost ridicate donjoane şi de către 
familiile Sărăcin (Mălăieşti) şi Muşina (Răchitova). Una din cele mai importante 
familii româneşti a fost şi familia Nopcea, reşedinţele familiei fiind localizate în 
Silvaşu de Sus, Fărcădin (azi General Berthelot), Zeicani şi Săcel. Familiile maghiare 
Nalatzi, Pogany şi Leszay şi-au lăsat şi ele în teritoriul haţegan urme ale trecerii prin 
edificarea unor castele sau conace (Figura 66 și 6712).  

Elementele comune ce definesc reşedinţele nobiliare la ora actuală, pe lângă 
funcţia rezidenţială deţinută în trecut, sunt diversitatea patrimonială, gradul ridicat 
de accesibilitate, majoritatea au fost retrocedate descendenţilor foştilor proprietari, 
nu beneficiază de o recunoaştere ca monument istoric (exceptând cele 3 edificii 
amintite mai sus), încorporează pe lângă clădirea principală, acareturi şi elemente 
peisagistice (parcuri), regăsindu-se într-o stare accentuată de degradare. 

Componente puţin tratate, şi cu precădere de peisagişti, parcurile sau 
grădinile istorice ce acompaniau castelele/conacele erau la rândul lor o reflectare a 
statutului social deţinut de proprietar şi ilustrau trendul vremurilor în care au fost 
create. Din cele 14 parcuri identificate pe teren, 4 dintre ele beneficiază de o 
                                                            
12 Figurile se regăsesc doar pe suport electronic. 
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recunoaştere ca monument istoric (parc castel Pogany - HD-II-m-A-03402.02,  
parc castel Kendeffy - HD-II-m-A-03446.03, parc castel Nopcşa - HD-II-m-B-
03439.02, parc castel Nalatzi - HD-II-m-A-03369.02), în vreme ce celelalte nu sunt 
clasate. Parţial sau integral distruse, neîntreţinute, parcurile pot fi investite ca 
repere culturale identitare ale arealului de studiu, impunându-se înainte de toate 
campanii de conştientizare a existenţei acestora. 

Dacă soarta majorităţii conacelor şi castelelor a luat o nouă traiectorie în 
perioada socialistă (majoritatea edificiilor devenind sedii CAP, instituţii agricole, 
sanitare sau educaţionale), odată cu reforma agrară şi exproprierile realizate (însăşi 
Direcţia patrimoniului cultural şi naţional fiind desfiinţată în 1977!), după 1990, se 
vor reinstitui iniţiativele legislative de reglementare a intervenţiilor în cadrul 
patrimoniului construit, însă lipsa punerii lor în practică şi situaţia incertă şi 
longevivă a proceselor de retrocedare a accentuat starea de degradare în care se află 
acestea la ora actuală  (Figura 8). 

 

   
 

Figura 8. Stadiul de protecţie de care beneficiază reşedinţele nobiliare din Ţara 
Haţegului: a). conac, Pui, com. Pui, b). castelul Nalatzi-Fay, Nălaţvad,  

c). curtea nobiliară a Cândeştilor, Sălaşu de Sus 
 

În conformitate cu prevederile Legii 422/2001, modificată şi completată cu 
Legea 259/2006 privind protejarea monumentelor istorice, în ceea ce priveşte 
intervenţiile asupra monumentelor istorice este stipulată asigurarea efectuării 
lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, 
numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens (puţine intervenţii 
de restaurare au fost realizate la nivel regional), montarea şi întreţinerea 
însemnului şi siglei „monument istoric”, asigurarea pazei monumentelor istorice şi 
întreţinerea, utilizarea şi exploatarea imobilului în condiţiile legii (ultima măsură 
fiind ignorată atât de administraţia locală, cât şi de proprietarii monumentelor, din 
motive financiare!). 

Necesitatea amenajării acestor reşedinţe are drept scop creşterea 
atractivităţii turistice a comunităţilor săteşti, individualizarea unor peisaje culturale 
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tipice, reconstituirea unui stil de viaţă şi, implicit, a culturii materiale a regiunii, 
aducând un plus de valoare dezvoltării socio-economice din areal. Amenajarea 
acestora presupune instituirea unor zone de protecţie şi conservarea, restaurarea şi 
deschiderea clădirilor rămase spre publicul larg, indiferent de forma aleasă (muzeu, 
sală de conferinţe etc.) dar şi amenajarea grădinilor istorice/parcurilor. Principalii 
beneficiari ai acestor lucrări de amenajare sunt comunitatea locală propriu-zisă, 
proprietarii monumentelor istorice, turiştii şi, nu în ultimul rând, administraţia 
locală sau judeţeană. În prezent, gradul de amenajare al acestora reflectă o situaţie 
problematică, doar 3 dintre ele fiind amenajate (Cetatea Mălăieşti; conac, Galaţi; 
conac, General Berthelot). 

 
2.3.6. Repere ale fizionomiei Țării Hațegului în perioada socialistă  
Ulterior abdicării regelui Mihai al României (1947), România a îmbrățișat 

o altă formă de guvernământ, republica, din punct de vedere administrativ 
împrumutând modelul sovietic, cu regiuni, raioane și comune, printre obiectivele 
majore propuse de comuniști regăsindu-se definitivarea reformei agrare, 
angrenarea populației în activități cu caracter industrial, desființarea gospodăriilor 
țărănești și colectivizarea lor sau desființarea băncilor. 

La nivelul județului Hunedoara, ramura economică principală a constituit-
o industria, cu precădere cea grea, autoritățile comuniste au decis industrializarea 
teritoriului, prin extinderea unităților industriale existente, fie prin modernizare, fie 
prin creare de noi secții. Puternicul avânt luat de industria minieră de pe Valea 
Jiului sau siderurgia din Hunedoara și Călan s-a tradus printr-o atragere a forței de 
muncă din teritoriile limitrofe, așezările Țării Hațegului fiind polarizate de centrele 
industriale exterioare regiunii.  

Legea naționalizării principalelor mijloace de producție (Legea nr. 119/11 
iunie 1948) a reprezentat la nivel regional naționalizarea fabricii de produse 
refractare de la Baru și a micilor unități industriale din Hațeg, secondată de apariția 
cooperațiilor meșteșugărești (Popa N., 1999, p. 331). 

Pe de altă parte, perioada socialistă a presupus și pierderea proprietăților 
individuale odată cu înscrierea țăranilor în colectiv, justificată de comuniști prin 
evitarea fărâmițării excesive a proprietății funciare și eliminarea proprietăților 
nobiliare. Reforma agrară din 1945 a accentuat procesul de redimensionare a 
suprafeței agricole și împroprietărirea țăranilor, niciunul din UAT-urile Țării 
Hațegului nu a scăpat de cooperativizare (Popa N., 1999, p. 161), cele mai intense 
comune cooperativizate regăsindu-se în vestul depresiunii (Sântămăria Orlea, 
Sarmizegetusa, Unirea (actual General Berthelot), Totești). 

 



 
62 

2.3.7. Țara Hațegului – teritoriu de proiect legiferat? 
Organizarea administrativă a teritoriului național, legiferată în 1968, a 

cunoscut puține modificări, acestea rezumându-se la statutul localităților 
(municipiu, oraș comună). În contextul descentralizării și asigurării unei autonomii 
mai ridicate a comunităților locale, fapt probat de statul francez, de mai bine de 
două decenii, considerăm că, în contextul vehiculării unor variante de regionalizare 
pentru teritoriul național (lăsate de izbeliște, momentan, și rezumate doar la o 
reorganizare a județelor existente!), se poate avea în vedere includerea unor unități 
administrativ-teritoriale de mărime mijlocie (un echivalent al plășilor din perioada 
interbelică).  

Asocierea unor unități administrativ-teritoriale sub forma unei 
microregiuni/teritoriu de proiect se bazează pe proiectarea respectivului teritoriu 
din prisma amenajării teritoriale (Figura 613). Argumentele care stau la baza acestei 
afirmații sunt: existența unei comunități umane închegate și a unui puternic 
atașament al locuitorilor la un spațiu mental (Țara Hațegului), prezența unei baze 
naturale și antropice de autosusținere a regiunii, existența unui cadru legislativ ce 
încurajează crearea unor parteneriate (sub forma unor asociații, fundații), inițiative 
comune la nivelul factorilor de decizie (instituții, ONG-uri, agenți economici etc.) 
instituite deja în cadrul regiunii (de pildă, activitățile propuse și implementate de 
administrația Geoparcului Dinozaurilor).  

 
2.4. CONCLUZII 
 

 Raportarea la istorie în cadrul unei lucrări de amenajare teritorială de tip 
„țară” nu este una nouă, însă perspectiva oferită aduce o notă de originalitate Țării 
Hațegului, insistând pe etapele istorice ce au marcat destinul acestei regiuni. 
Recunoscută prin importanța istorică deținută, Țara Hațegului reprezintă leagănul 
civilizației daco-romane pe teritoriul național, arie de reprezentativitate pentru 
fortificațiile medievale din zid sau areal înțesat de monumente istorice. Cu toate 
acestea, anumite disfuncționalități caracterizează și această regiune, printre cele 
mai importante fiind: 

 gradul redus de conservare al monumentelor istorice din teritoriu, fie că 
beneficiază sau nu de un statut de monument istoric; 

 grad de accesibilitate scăzut sau greu de surmontat înspre elementele 
patrimoniului cultural istoric, frecvent acoperit de vegetație, nemarcat și cu 
atât mai puțin amenajat; 

                                                            
13 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 



 
63 

 lipsa unei strategii de marketing în ceea ce privește promovarea 
patrimoniului istoric, mare parte din promovare reducându-se la locațiile 
istorice renumite din regiune (Sarmizegetusa, Densuș); 

 costurile ridicate și lipsa de inițiativă din partea autorităților sau 
proprietarilor de monumente istorice în ceea ce privește restaurarea 
patrimoniului cultural. 
De un real folos este și elaborarea analizei SWOT, care a surprins pe lângă 

aspectele mai puțin pozitive (Tabelul 3), redate deja în cadrul disfuncționalităților, 
un cumul de avantaje ale regiunii, amintind în acest sens complexitatea și bogăția 
vestigiilor arheologice descoperite în cuprinsul arealului, datând din toate 
perioadele istorice relevante ale evoluției umane, prezența monumentelor istorice și 
diversitatea tipologică a acestora (situri arheologice, biserici, curți, cetăți, conace, 
castele etc.), proximitatea regiunii cu alte monumente de importanță națională și 
universală (Castelul Huniazilor, cetățile dacice din Munții Orăștiei), străveche vatră 
de civilizație românească (demonstrată de prezența cnezatelor românești), prezența 
fortificațiilor medievale românești. 

Oportunitățile atribuite Țării Hațegului ca regiune istorică derivă din 
constituirea unui adevărat brand istoric al regiunii (unde cetatea Hațegului ar 
deține un loc primordial), lucrări de conservare, restaurare și/sau reconstrucție a 
unor monumente istorice și repunerea lor în circuitul turistic, beneficiarii direcți ai 
acestor investiții fiind comunitatea locală și, mai mult decât atât, un segment 
important de turiști. 
 

Tabelul 3. Analiza SWOT a evoluţiei istorice a Ţării Haţegului 
 

Puncte tari Puncte slabe 
- situarea în vecinătate a cetăților 

dacice din Munții Orăștiei și 
includerea acestora în 
patrimoniul UNESCO; 

- moştenirea arheologică şi istorică 
din perioda romană deţinută de 
Ţara Haţegului (Sarmizegetusa 
Ulpia Traiana, drumul roman, 
villae rusticae); 

- existența unui număr ridicat de 
monumente istorice recunoscute 

- număr ridicat de monumente 
istorice aflate în stadiu avansat de 
degradare; 

- regim juridic incert; 
- proces longeviv de retrocedare a 

proprietăților și stadiul incert al 
unor monumente istorice; 

- costurile ridicate de întreținere, 
respectiv de restaurare a edificiilor 
istorice; 

- accesibilitate dificilă spre 
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la nivel local și național; 
- prezența a 14 parcuri/grădini 

istorice, anexe ale reședințelor 
nobiliare; 

- vestigii arheologice din Paleolitic 
ce demonstrează vechea 
umanizare a regiunii; 

- existența unor lucrări de 
restaurare a unor monumente 
istorice ce pot fi investite ca 
modele de bune practici (a se 
vedea Cetatea Mălăiești); 

- individualizarea Cetății 
Hațegului ca monument simbol 
al Țării Hațegului; 

- prezența fortificațiilor românești 
din piatră (bisericile de piatră); 

- existența unui patrimoniu 
industrial în fostele areale 
industriale din teritoriu. 

monumentele istorice sau spre 
locuri cu conotație istorică 
deosebită (Tapae); 

- semnalizare scăzută a 
monumentelor istorice; 

- promovare insuficientă a 
monumentelor istorice și calată pe 
câteva monumente de interes 
(Sarmizegetusa, Densuș); 

- nivel scăzut al investițiilor în lucrări 
de restaurare. 

Oportunităţi Ameninţări 
- crearea unor trasee turistice 

tematice şi integrate, percepute 
în context extrateritorial (cu 
conexiuni spre Munţii Orăştiei, 
Hunedoara şi Petroşani); 

- actualizarea Listei 
Monumentelor Istorice; 

- renovarea și introducerea în 
circuitul turistic a cetății regale a 
Hațegului; 

- restaurarea unor villae rusticae și 
transformarea acestora în muzee 
arheologice în aer liber; 

- înființarea unor tabere și ateliere 
de restaurare în incinta sau 
apropierea monumentelor 
istorice; 

- declasarea monumentelor istorice; 
- distrugerea completă a siturilor 

arheologice în urma unor lucrări de 
restaurare; 

- multiplicarea elementelor de kitsch 
în cazul renovării unor monumente 
istorice; 

- degradarea pregnantă până la 
stadiul de ruine al unor 
monumente istorice și 
imposibilitatea reconstrucției 
acestora. 
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- încurajarea desfășurării unor 
campanii arheologice, cu 
participarea elevilor și 
studenților; 

- investirea unor activități cu 
caracter cultural și renovarea 
reședințelor nobiliare; 

- includerea fostelor platforme 
industriale în trasee de 
promovare ale patrimoniului 
industrial; 

- stabilirea unor zone de protecție 
în jurul monumentelor istorice. 

 
 Dacă inițiativele de valorificare și promovare ale patrimoniului cultural 
istoric s-au axat punctual pe câte un monument istoric și cu impact local, 
recomandările noastre de eficientizare a situației prezente și de reatribuire în cazul 
istoriei a locului pe care ar trebui să-l dețină în teritoriu pentru generațiile actuale și 
viitoare se axează pe: 

 dezvoltarea unor activități de popularizare a importanței istorice în rândul 
comunităților locale, prin implicarea tinerilor (elevi și studenți) în cadrul 
unor campanii/șantiere arheologice, ateliere/tabere de creație privind varii 
aspecte ale procesului de restaurare, marcare de trasee istorice etc.; 

 conservarea monumentelor istorice existente, inclusiv prin respectarea 
statutului de monument istoric pe care îl dețin, întreținerea acestora și 
asigurarea accesului publicului larg la aceste edificii; 

 valorificarea monumentelor istorice prin lucrări de 
restaurare/reconstrucție, prin identificarea planurilor originale de 
construcție, angajarea unor restauratori profesioniști, alegerea unor 
programe de finanțare a lucrărilor de intervenție, selectarea materialelor de 
construcție potrivite, angajarea unor voluntari pentru încurajarea 
deprinderii unor îndeletniciri din domeniul restaurării; 

 stabilirea unor zone de protecție în jurul monumentelor istorice, conform 
prevederilor legale aplicate patrimoniului imobil; 

 integrarea obiectivelor istorice din regiune în rețeaua națională sau 
europeană de promovare a rutelor culturale istorice; 
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 crearea unor trasee turistice tematice, ciclistice sau ecvestre, cu caracter 
integrator, între siturile arheologice din Țara Hațegului și cele din imediata 
vecinătate a Munților Șureanu (cetățile dacice Sarmizegetusa Regia, 
Blidaru, Luncani, Costești); 

 crearea unor trasee turistice tematice care să reflecte perioadele istorice 
marcante în evoluția Țării Hațegului, precum: circuitul urmelor umane din 
peșterile Munților Șureanu, circuitul siturilor arheologice (cu accent pe 
vestigiile arheologice din perioada daco-romană), circuitul bisericilor și 
reședințelor nobiliare feudale și moderne etc.  
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CAPITOLUL 3. 
INDIVIDUALIZAREA CADRULUI NATURAL ŞI 

INTERCONDIŢIONĂRILE FUNCŢIONALE ALE ŢĂRII 
HAŢEGULUI 

 
 

3.1. OBIECTIVE ŞI REPERE METODOLOGICE 
 
Cadrul natural joacă rolul de suport pentru celelalte componente naturale 

sau pentru om şi activităţile întreprinse de către acesta, însă totodată devine un 
factor de acţiune ce impune anumite favorabilităţi sau restrictivităţi pentru 
dezvoltarea teritoriului. Modul în care acesta determină anumite implicaţii, cât şi 
potenţialele disfuncţii ce ar putea inhiba asigurarea funcţionalităţii regiunii, 
constituie obiectul prezentului capitol. 

Principalele obiective propuse pentru surprinderea interrelaţiilor dintre 
componenta naturală şi cele derivate, la nivelul Ţării Haţegului, au vizat: 
 surprinderea implicaţiilor reliefului la nivelul celorlalte componente 

naturale şi antropice (hidrografie, spaţii construite, infrastructură de 
transport, activităţi economice etc.); 

 determinarea evoluţiei geologice la nivel regional şi identificarea tipurilor 
de resurse de subsol existente; 

 analiza statutului de protecţie al habitatelor naturale din Ţara Haţegului; 
 determinarea categoriilor de terenuri la nivelul Ţării Haţegului; 
 identificarea disfuncţionalităţilor existente în teritoriu şi propunerea unor 

concluzii cu caracter de recomandări.  
Ulterior creării modelului de elevaţie şi vectorizării tuturor elementelor 

geografice de referinţă (hidrografie, căi de comunicaţie, reţea de aşezări), s-au 
identificat tipologii de formaţiuni geologice, tipologii edafice, s-au analizat 
principalii indicatori geomorfometrici, stabilindu-se varii corelaţii între 
componentele regiunii (geologie-relief-altitudine, relief-infrastructură-accidente, 
geologie-calitate ape subterane, vegetaţie-altitudine-soluri-geologie etc.) sau au fost 
calculaţi trei indici ecometrici climatici (indicele de ariditate de Martonne, indicele 
pluviometric lunar Angot, indicele de continentalism Gams). Pentru evidenţierea 
categoriilor de terenuri şi a posibilităţii utilizării lor optim, s-au analizat comparativ 



 
68 

terenurile după Corine Land Cover (2013) şi cele digitizate după ortofotoplanuri, 
scara 1:5.000 (Tabelul 4). 

  
Tabelul 4. Sursele utilizate pentru individualizarea cadrului natural  

 
Tip sursă date (& instituţie) An Informaţie consultată 
Materiale cartografice 
Harta topografică a 
României, scara 1:25.000 

~1978 curbe de nivel, elemente ale cadrului 
fizico-geografic (unităţi de relief, 
altitudini, elemente de hidrografie), cote 
altitudinale, căi de comunicaţie, 
debleuri, rambleuri,  

Ortofotoplanuri, scara 
1:5.000 

2013 intravilanul localităţilor, căi de 
comunicaţie, modul de utilizare al 
terenurilor, hidrocentrale, posturi 
hidrometrice, sistem de transport al 
apei, foraje pentru alimentarea cu apă 

Harta geologică a României, 
scara 1:200.000, foile 25 
Deva, 26 Orăştie, 32 Baia de 
Aramă 

 formaţiuni geologice, tipuri genetice de 
roci, exploatări în curs, foste exploatări 

Planşele III, XXIV, XXVI 
(Mutihac V., Mutihac G.) 

2010 formaţiuni geologice 

Harta solurilor, scara 
1:200.000, foile 25 Deva, 26 
Orăştie, 32 Orşova 

1977, 
1979, 
1984 

tipologii soluri 

Corine Land Cover 2013 modul de utilizare al terenurilor 
SRTM Worldwide Elevation 
Data (1.5-arc-second-
Resolution) 

 curbe de nivel 

Prima ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:28.800 

1769-
1773 

mori, cursuri de apă, mlaştini, suprafeţe 
cu exces de umiditate 

Date 
Date climatice, Administrația 
Națională de Meteorologie 

1961-
2010 

temperaturi medii lunare multianuale, 
precipitaţii medii lunare multianuale, 
grosimea stratului de zăpadă 

ABA Mureş 1960- debite medii lunare multianuale scurse, 
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2012 debite medii lunare multianuale 
reconstituite 

Plan de Management al 
Bazinului Hidrografic Mureş, 
Administraţia Bazinală de 
Apă Mureş 

2011 ape subterane, caracteristici calitative 
ale apelor subterane 

Plan de Management al 
Bazinului Hidrografic Jiu, 
Administraţia Bazinală de 
Apă Jiu 

2011 ape subterane, caracteristici calitative 
ale apelor subterane 

Plan de Management al 
Bazinului Hidrografic Banat, 
Administraţia Bazinală de 
Apă Banat 

2011 ape subterane, caracteristici calitative 
ale apelor subterane 

Planul Naţional de 
Management aferent 
porţiunii naţionale a 
bazinului hidrografic 
internaţional al fluviului 
Dunărea, Administraţia 
Naţională Apele Române 

2011 ape subterane, caracteristici calitative 
ale apelor subterane 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 

2011 areale naturale protejate de importanţă 
naţională şi internaţională 

 
 În urma vizitelor de pe teren, prin cartografiere şi fotografiere, au fost 
surprinse caracteristici ale unităţilor de relief, cursurilor hidrografice, elementelor 
biotice existente în areal, gradul de antropizare al peisajelor existente, modul de 
utilizare al terenurilor, impactul reliefului şi al celorlalte componente naturale 
asupra distribuţiei aşezărilor, căilor de comunicaţie, etc. 
 

3.2. IMPLICAȚIILE EVOLUȚIEI PALEOGEOGRAFICE ÎN 
TRECUTUL ȘI PREZENTUL ȚĂRII HAȚEGULUI 

 
Caracteristicile actuale ale cadrului natural și evoluția concretizată prin 

atracția sau repulsia ce o induc elementele acestuia în vederea desfășurării 
diferitelor activități umane trebuie căutate și în trecutul geologic. Implicațiile 
acestei evoluții sunt multiple, cadrul petrografic rezultat al unei tectonici regionale, 
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pe lângă suportul efectiv al activităților umane și al celorlalte elemente naturale, 
prezintă elemente favorabile, sub forma diverselor resurse sau dimpotrivă, 
nefavorabile (implicațiile caracteristicilor petrografice în producerea fenomenelor 
de eroziune etc.). 
 

3.2.1. Evoluția paleogeografică  
Spațiul Țării Hațegului aparține domeniului carpatic ce corespunde 

marginii active a Plăcii Euro-Asiatice, afectată de o dinamizare a evoluției geologice 
cu repercusiuni cantitative și calitative dintre cele mai diverse pentru cadrul 
geografic actual. 

În acest context, la sfârșitul ciclului hercinic se formează un rift (mai târziu 
Marea Tethys), ce va despărți Pangeea în două mase continentale (Gondwana și 
Laurasia). Marginile celor două plăci continentale au evoluat ca și arii labile 
(margini de placă active), capabile de a genera structuri cutate și catene muntoase. 
De Cretacic, 146 – 66 Ma14, ultima perioadă a erei Mezozoice, se leagă cele mai 
importante caracteristici geologice ale spațiului studiat. În ordine cronologică se 
identifică o evoluție în cadrul uneia dintre insulele Mării Tethys, acum 70 milioane 
de ani, iar apoi ca și orogen și bazin de sedimentare (cu evoluție continuă din 
Cretacicul Mediu). 

Deși evoluția în cadrul insulei a încetat, existența acesteia este dovedită de 
fosilele a 12 specii de dinozauri și a altor specii de vertebrate contemporane 
acestora, afectate de nanism datorat caracteristicilor mediului de viață, o insulă 
medie ca și suprafață, care a limitat diversitatea și cantitatea hranei (Benton M.J. et 
al., 2010). Aceasta se întindea probabil „[...] peste Munții Apuseni, o parte din 
Bazinul Transilvaniei, Carpații Meridionali și o parte din Bazinul Panonian” 
(Codrea V. et al., 2010). Interesul față de aceștia a crescut o dată cu descoperirea 
unor cuiburi cu ouă și embrioni de dinozauri.  

Punctual, în vestul depresiunii, se găsesc mărturii ale unei intense activități 
vulcanice cretacice, cu originea cea mai probabilă ,,[...] într-un arc de insule din 
apropierea continentului, desprinse din marginea activă a acestuia” (Bărzoi S.C., 
Secleman M., 2010). 

Evoluția tectonică a Carpaților Meridionali începe o dată cu deschiderea în 
Jurasic, secondată de închiderea în Cretacic a Fosei de Severin (Willingshofer E. et al., 
2001). Imediat, în Cretacicul Târziu urmează coliziunea dintre unitatea Supragetică și 
Getică (placa superioară) și unitatea Danubiană (placa inferioară), finalizată cu 

                                                            
14 http://www.geosociety.org/science/timescale/timescl.pdf, accesat în 13.03.2014. 
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acoperirea completă a celei din urmă, realizându-se punerea în loc a Pânzei Getice 
(Mutihac V., Mutihac G., 2010, p. 375). 

În acest context orogenetic, este posibil ca zona de coliziune formată să fi 
condus la îngroșarea plăcii și apoi la o extensie crustală, frecvent întâlnită în cazul 
proceselor de orogeneză. Extensiunea crustală a avut ca și efecte exhumarea de 
cupole metamorfice (Munții Retezat și Țarcu) și formarea bazinului sedimentar al 
Hațegului (Willingshofer E. et al., 2001). 

Autohtonul danubian, descoperit de eroziune, aflorează în partea sud-
vestică a Carpaților Meridionali (Munții Retezat și Țarcu). Șisturile cristaline 
mezometamorfice caracteristice acestuia pot fi relativ separate în următoarele 
unități petrofaciale: Cristalinul de Drăgșani (seria de Petreanu-Rof poate fi 
considerată ca aparținând acesteia) și Cristalinul de Lainici-Păiuș, ultima fiind 
prezentă pe un areal restrâns din dreapta Râului Mare. ,,Complexitatea petrofacială 
a șisturilor cristaline mezometamorfice se datorează și intruziunilor de granitoide 
contemporane sau penecontemporane metamorfismului inițial” (Mutihac V., 
Mutihac G., 2010, p. 376), care în Munții Retezat și Țarcu au dimensiuni 
importante (Figura 915). 

Pânza Getică este caracterizată de formațiuni proterozoice metamorfozate 
și formațiuni sedimentare. În categoria primelor intră șisturile cristaline, care mai 
sunt cunoscute și sub numele de Cristalinul de Sebeș-Lotru, prezent în Munții 
Poiana Ruscă (complexul paragnaiselor cu biotit) și în Munții Șureanu 
(micașisturi).  

Unele formațiuni sedimentare sunt rezultatul evoluției Pânzei Getice, care 
a cunoscut o alternanță: domeniu de sedimentare – domeniu denudațional. 
Începând cu Jurasic se schițează mai multe zone care vor funcționa ca și bazine de 
sedimentare, una dintre acestea fiind și Zona Hațeg (Mutihac V., Mutihac G., 2010, 
p. 423). În condiții de relativ calm tectonic (Neocretacic - 100-66 Ma), formațiunile 
depuse vor fi în mare parte îndepărtate, păstrându-se doar pe marginea nord-estică 
a depresiunii posttectonice a Hațegului. La sfârșitul Eocretacicului, întreaga Zonă 
Hațeg a fost exondată. Procesele de eroziune și alterare care au avut loc în această 
perioadă au condus la acumularea în formele negative ale paleoreliefului carstic a 
unei formațiuni bauxitice (Mutihac V., Mutihac G., 2010, p. 434).  

În același regim continental de evoluție, dar mai târziu, la sfârșitul 
Maastrichtianului (66 Ma), se acumulează depozite continentale lacustre. Acestea 
mai pot fi întâlnite  în partea central-vestică a depresiunii, cunoscute fiind sub 

                                                            
15 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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numele de ,,Strate de Sânpetru”. Interesul față de acestea se datorează resturilor 
faunistice deținute (dinosaurieni, crocodilieni și chelonieni). 

Imaginea actuală a Depresiunii Hațegului se formează în Paleogen   (66-23 
Ma), când împreună cu Depresiunea Petroșani face parte dintr-un golf al 
Depresiunii Transilvaniei. Mai târziu, spre sfârșitul Miocenului timpuriu (aprox. 16 
Ma), zona Hațegului este afectată de o fază de exondare, pentru ca în Miocenul 
mediu (16 – 11,6 Ma) marea să revină (Mutihac V., Mutihac G., 2010, p. 487). 

Pleistocenul (2.6 – 0.01 Ma), prima epocă a Cuaternarului, caracterizat prin 
succesiuni de răcire și încălzire a climei, a lăsat prin intermediul primelor în 
arealele montane sudice înalte un spectaculos relief glaciar cu numeroase văi, 
circuri glaciare, depozite morenaice și alte forme de relief generate de activitatea 
erozională a ghețarilor, care se detașează la nivel național prin complexitate. 
Prezența acestui tip de relief a făcut posibilă apariția unui număr mare de lacuri 
glaciare (52 numai în interiorul limitelor Țării Hațegului) care oferă un plus de 
valoare peisajului montan.  

Rol însemnat au îndeplinit pragurile pe care le formează fundamentul 
cristalino-mezozoic al depresiunii: în est pragul Peștera Bolii (o separă față de 
Depresiunea Petroșani), în vest Porțile de Fier ale Transilvaniei (față de Culoarul 
Bistrei), în nord pragul de la Hațeg (față de Depresiunea Strei), iar în interior 
pragurile Baru Mare și Ciopeia-Nucșoara (Mutihac V., Mutihac G., 2010, p. 489), 
acestea compartimentând-o în mai multe cuvete. Dacă în timp geologic pragurile 
menționate, prin delimitarea constituită, au indus diferențieri în evoluție 
(coexistența tipurilor de evoluție subacvatic și subaerian), la scară istorică s-au 
remarcat sub forma unor pasuri și trecători care au permis comunităților locale să 
modereze parțial inputurile demografice, deseori cu caracter belic. 

 
3.2.2. Relația geologie – morfometria reliefului 
Evoluția geologică, în anumite contexte climatice, are ca și răspuns relieful 

actual, care prin caracteristicile morfometrice (altitudine, pantă, adâncime și 
densitate a fragmentării suprafețelor etc.) se constituie într-un factor favorizant sau 
inhibator pentru dinamica și funcționalitatea teritoriului. Ca și pondere la nivelul 
regiunii situația este următoarea:  
 roci sedimentare - 42%, cu o dispunere majoritară în arealul depresionar; 
 roci metamorfice și magmatice - 52%, prezente în sudul, nord-vestul și 

nord-estul regiunii. 
Dincolo de această prezentare sintetizată s-a considerat necesară 

evidențierea cantitativă a implicațiilor petrografiei în morfometria reliefului. 
Graficele de corelație rezultate pentru cei trei indici considerați relevanți 
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(altitudine, adâncimea fragmentării și pantă) indică o proporționalitate directă 
între valoarea durității rocilor și cea a indicilor (Figura 10). Se justifică premiza 
conform căreia pe rocile metamorfice și magmatice s-a dezvoltat un relief montan 
caracteristic, fără a exclude rolul evoluției geologice (mișcările orogenetice etc.), în 
timp ce depozitele sedimentare au indus valori mici ale acelorași indici, cu 
implicații asupra celorlalte elemente ale cadrului natural, respectiv o favorabilitate 
în vederea locuirii și diversității activităților economice în spațiul depresionar. 
 

3.2.3. Relația geologie – fenomene geomorfologice de risc 
Fenomenele geomorfologice de risc din Țara Hațegului au făcut subiectul 

unor studii anterioare care scot în evidență areale întinse cu mare predispoziție la 
alunecări de teren, în special (Goțiu Dana, Surdeanu V., 2006; Manea Ştefania, 
2011; Manea Ştefania, Surdeanu V., 2012). Ieșirile în teren și analiza 
ortofotoplanurilor ne relevă o situație mult diferită din punct de vedere al 
numărului de evenimente și a posibilității de producere a acestora, motiv pentru 
care nu s-a mai considerat necesară realizarea unei planșe cu distribuția teritorială a 
fenomenelor în cauză, ci doar enumerarea arealelor reprezentative pentru anumite 
categorii de fenomene. 

Deplasările bruște caracterizează cu precădere arealele montane sudice și 
nord-estice, unde pantele înclinate și oscilațiile mari de temperatură din perioada 
de primăvară sau toamnă se constituie ca factori condiționali suficienți în 
producerea prăbușirilor, între care se detașează,,[...] prăbușirile individuale de 
stânci care apoi se sfărâmă într-o masă de blocuri” (Posea Gr., 1976, p. 147). Astfel 
de procese afectează în primul rând infrastructura de transport, ilustrativ fiind 
cazul  DJ 685 care între Gura Zlata și barajul Gura Apelor necesită anual lucrări 
pentru degajarea materialelor prăbușite de pe partea carosabilă. 

La limita dintre prăbușiri în masă și alunecările de teren se găsesc două 
evenimente (mai importante) care au avut loc pe cursul inferior al Streiului și care 
au antrenat cantități importante de materiale desprinse din versantul stâng. Unul 
dintre evenimente a fost semnificativ de vreme ce a blocat temporar cursul râului, 
aluviunile depuse în amonte stând dovadă în acest sens. 

Alunecările de teren nu se numără printre fenomenele geomorfologice 
specifice Țării Hațegului, nici măcar a unității depresionare componente, iar unde 
acestea totuși se produc nu afectează roca în loc, ci doar pătura de alterări. Pot fi 
întâlnite cu precădere în munceii din partea sudică a depresiunii (Clopotiva, 
Suseni, com. Râu de Mori), mai ales acolo unde valoarea declivității depășește 20º. 

 



F
ig

u
ra

 1
0.

 C
or

el
aț

ii
 g

eo
lo

gi
e 

- 
pa

ra
m

et
ri

 g
eo

m
or

fo
lo

gi
ci

 l
a 

ni
ve

lu
l 

Ț
ăr

ii
 H

aț
eg

ul
ui



 
75 

Explicația distribuției formelor de eroziune a versanților la nivelul arealului 
de studiu se găsește în caracteristicile depozitelor existente și în valorile 
morfometrice dezvoltate pe acestea. Prin urmare, spațiul montan cu roci 
magmatice, metamorfice sau sedimentare vechi (între Cretacic superior și Permiam 
inferior) este firesc să fie afectat cu precădere de prăbușiri sau procese aflate la 
granița dintre alunecări și prăbușiri, acolo unde se îndeplinesc condiții climatice și 
de pantă necesare. Unitatea munceilor este constituită și ea din roci care nu 
favorizează alunecările profunde: micașisturi, roci sedimentare (cretacice, eocen-
paleocen și, pe arii restrânse, miocene), de aceea puținele cazuri prezente afectează 
suprafețe cu pante semnificative). Acolo unde caracteristicile geologice ar putea 
favoriza apariția unor procese de versant din categoria celor amintite (subunitatea 
de deal), apare un alt impediment: panta, a cărei valoare medie este de numai 
11.53º (Figura 1416). Pentru subunitățile de relief rămase și posibil a fi luate în 
calcul (câmpie înaltă, câmpie joasă) este greu de vorbit despre asemenea procese, 
poate doar la contactul dintre ele, unde apar cu totul izolat alunecări de mici 
dimensiuni. 

 
3.2.4. Relația geologie – resurse pedologice 
,,În procesul de pedogeneză roca influențează prin proprietățile fizice, 

compoziția mineralogică și chimică, ce se regăsește și în partea minerală a solului” 
(Mihalache M., 2006, p. 7). Pornind de la această ipoteză, explicația pentru anumite 
caracteristici ale solurilor și distribuția acestora la nivelul arealului de studiu devine 
mai facilă. 

O diferențiere majoră se face la nivelul durității și compactității rocilor, 
care influențează decisiv ritmul procesului de solificare, motiv pentru care 
dimensiunile profilului de sol vor fi invers proporționale cu altitudinea. Cele mai 
subțiri orizonturi de sol se vor dezvolta pe depozitele magmatitelor paleozoice și 
precambriene (Munții Retezat și Țarcu), urmate de cele din context metamorfic: 
șisturi verzi (Munții Retezat, Țarcu și Poiana Ruscă), amfibolite (Munții Godeanu, 
Poiana Ruscă și Șureanu), șisturi carbonifer-permiane (Munții Retezat și Țarcu), 
șisturi verzi proterozoic-carbonifere (Munții Retezat). La nivelul depozitelor 
sedimentare se păstrează aceeași regulă până la depozitele cuaternare din unele văi 
(Râu Alb, Sibișel, parțial Râu Mare), unde pe câmpurile de granit formate solurile 
suportă în cel mai bun caz pășuni. 

Magmatitetele paleozoice și precambriene acide susțin soluri debazificate 
cu textură grosieră, permeabilitate ridicată, sărace în humus și în elemente 

                                                            
16 Ibidem. 
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nutritive, dar cel mai elocvent caz de influență a rocilor asupra solurilor îl întâlnim 
în cazul calcarelor (Figura 2817). Acestea favorizează apariția rendzinelor 
(Rendzină calcarică - în dreapta Streiului și Rendzină scheletică - punctiform la 
contactul Munților Retezat cu Depresiunea Hațegului și în Munții Piule Iorgovanu) 
și a Eutricambisolului rodic în cazul calcarelor bogate în oxizi de fier (Munții 
Șureanu). 
 

3.2.5. Relația geologie – resurse minerale și paleontologice 
Analiza evoluției geologice a regiunii a scos în evidență o relativă sărăcie a 

resurselor legate genetic de aceasta (resursele minerale). ,,Se identifică, totuși, trei 
areale de prezență: arealul nord-estic, nord-vestic și vestic” (Hognogi Gh., Șimon 
A., Văidean Roxana, 2015), unde cu excepția bauxitei (Csaba R.L., 2006, p.123) și a 
piritei se găsesc doar materiale de construcții (balast, argilă, nisip refractar, gresii, 
marne, calcar, cuarțit, granit biotitic etc.) (Mihăilescu N. Şt., Grigore I., 1981) care 
și-au găsit utilitatea mai ales în timpul lucrărilor de amenajare hidroenergetică a 
Râului Mare. 

Un caz particular de utilizare al resurselor este prezent în unele localități de 
pe văile râurilor cu debit bogat (Râu Alb - localitățile: Coroiești, Râu Mic, Râu Alb, 
râul Sibișel - localitățile: Sibișel și Ohaba Sibișel) sau cu extravilan traversat de 
acestea (Râu Mare - localitățile: Clopotiva, Râu de Mori), unde blocurile de granit 
puternic rulate și cu dimensiuni variabile, în timp, au fost adunate de pe terenurile 
agricole și utilizate pentru construirea diferitelor clădiri componente ale 
gospodăriei sau a gardurilor. Acestea din urmă (gardurile - grohoturi), prin 
grosimile apreciabile (~70 cm), conferă astăzi un grad de originalitate străzilor din 
localitățile amintite, îmbogățindu-le zestrea vernaculară.  

Resursele minerale nu impresionează prin diversitate sau prin cantitate, în 
schimb zestrea evoluției paleogeografice este substanțială (Figura 10), atribuind 
Țării Hațegului o notă de originalitate la nivel național, iar prin unele elemente, 
chiar la nivel mondial, constituindu-se în principalul brand al regiunii. Prim-planul 
din acest punct de vedere îl dețin fosilele ce s-au păstrat în stratele de Sânpetru, 
dintre care se remarcă 12 specii de dinozauri, ierbivori și/sau carnivori, afectați de 
nanism insular (descoperiri unice la nivel mondial), cuiburi cu ouă fosilizate, 
embrioni ai acestora, crocodilieni și reptile zburătoare (Hatzegopteryx) etc.  

Neputând fi încadrate în rândul resurselor paleontologice, dar cu mod 
asemănător de valorificare, relieful carstic din nord-est sau relieful glaciar din 
Munții Retezat, Godeanu și/sau Țarcu se cer menționate la fel ca și speciile de 
                                                            
17 Ibidem. 
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plante relicte a căror prezență se datorează caracteristicilor petrografice (cu 
implicații în modificarea temperaturii solului) și care îmbogățesc substanțial zestrea 
floristică și dendrologică a regiunii. Afirmația este argumentată de arealele 
peșterilor Șura Mare și Tecuri (ultima doar parțial în Țara Hațegului) declarate 
rezervații naturale alături de celelalte nouă areale, dintre care trei sunt de interes 
paleontologic (Figura 3118). 

Fără îndoială, alături de cele menționate, se subînțelege prezența altora în 
spațiul montan înalt sudic încadrate de limitele Parcului Național Retezat, dar prin 
proximitatea față de căile de acces și localități se impun a fi aduse în atenție areale 
din spațiul depresionar sau de la contactul acestuia cu rama montană. Multe dintre 
ele se detașează prin proeminență altitudinală față de relieful din jur, ceea ce le 
recomandă ca și puncte de belvedere (,,bulzurile” din dreapta Streiului de la Baru, 
Ohaba de sub Piatră) și/sau prin mozaicul petrografic (ivirile de calcar din nordul 
Munților Retezat de la Baru și Peștera). Formele de relief exocarstic (depresiunile 
de contact carstic/pseudopolie19) în proximitatea cărora activități agricole 
ancestrale se desfășoară în comuniune cu elementele cadrului natural, Fundătura 
Ponorului și Ponorici (Federi și Ohaba Ponor, Fizești, comuna Pui), prin peisajul 
caracteristic, pot fi considerate o fereastră spre viața dacică de acum aproape două 
milenii din Munții Șureanu, dar și un laborator în aer liber pentru elevi și studenți, 
temei suficient pentru a considera aceste areale ca fiind de maximă 
reprezentativitate pentru Țara Hațegului. 
 Un demers în conformitate cu situația existentă îl reprezintă încadrarea 
aproape în întregime (99,9%) a teritoriului ,,țării” în arii cu diferit grad de protecție 
de interes național (de la rezervații științifice la geoparcuri) și a 47% din suprafață 
în cele de interes comunitar (SCI sau SPA) (Figura 3120). 

 
3.3. CARACTERISTICILE ŞI IMPLICAŢIILE RELIEFULUI ACTUAL 
 
Rezultat al unei evoluții geologice în anumite condiții climatice, relieful prin 

caracterul determinant asupra elementelor cadrului natural și prin extrapolare a celor 
de natură antropică se impune a fi analizat riguros și relevant în cadrul multor studii, 
cu atât mai mult a celor regionale unde se dorește identificarea relațiilor dintre 
elementele sistemului teritorial pentru optimizarea măsurilor de intervenție.  

 

                                                            
18 Ibidem.	
19 http://www.scritub.com/geografie/geologie/FORMELE-EXOCARSTICE242516137.php 
20 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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3.3.1. Poziţia geografică 
Poziția sud-estică la nivel național este caracterizată prin intersecția a două 

unități carpatice: Carpații Meridionali (Grupele Retezat-Godeanu și Parâng) și 
Carpații Occidentali (Munții Banatului, Poiana Ruscă și Munții Apuseni). 
Matematic, această poziție este descrisă de următoarele coordonate geografice: 
22º35’1’’-23º21’50’’ longitudine E și 45º15’15’’-45º40’41’’ latitudine N. 

Deși nu toate grupele menționate sunt prezente pe teritoriul Țării 
Hațegului, rolul configurației regionale a reliefului este decisiv pentru alte elemente 
ale cadrului natural (climă, hidrografie, înveliș biopedosferic).  

În interiorul limitei este inclusă aproape întreaga Depresiune a Hațegului 
(95,4%), 74,2% din Munții Retezat și ponderi mai mici din Munții Șureanu 
(10,3%), Țarcu (13,82%), Poiana Ruscă (7,1%) sau Godeanu (18,4%), dar care 
raportate la suprafața totală (1.443 km²) sunt reprezentative (32,6%). Munții Piule-
Iorgovanu în sud și Dealurile Hunedoarei în nord intră și ele în ecuația morfologică 
cu puțin peste 15 km² fiecare (Figura 1121). 
 

3.3.2. Rolul reliefului în delimitarea Ţării Haţegului 
Criteriile funcțional și mental, care au în substrat evoluția istorică într-un 

cadru natural favorabil constituit de unitatea depresionară ,,sprijinită” pe 
contraforții cu precădere metamorfici ai unităților montane învecinate, au făcut 
posibilă delimitarea ,,țării”. 

Întregul areal este drenat de apele râului Strei și ai afluenților lui (bazinul 
hidrografic mijlociu și superior), astfel încât limita regiunii se constituie din 
cumpene de ape, înșeuări sau văi. Din nord (albia râului Strei, aval de lacul 
Subcetate), limita urmează spre nord-vest cumpăna de ape dintre Pârâul Slivuț și 
Cerna Mureșului, continuându-se cu cea dintre Timiș și afluenții de stânga ai 
Streiului: Densuș (vest) și Râul Mare (sud-vest) până în vf. Netiș, ca apoi să coboare 
în albia Râului Șes la coada lacului Gura Apelor. Interfluviul Râu Șes-Lăpușnicul 
Mic până în vf. Bulzului (M-ții Godeanu) și interfluviul Strei-Cerna reprezintă 
limita sudică și sud-estică. Spre est, traseul urmează înșeuarea Dl. Muncelu-Vf. 
Pleșa, Valea Jigorelu (sud-est și est), în nord-est interfluviul Strei-Cerna, văile 
Sasului, Streiului și Pravățului. Interfluviul Strei-Grădiștea, respectiv cumpăna 
dintre bazinul mijlociu al Streiului și cel inferior în nord-est și nord, au constituit 
rațiuni de trasare a limitei extravilanului UAT-urilor ca și în cazul celorlalte 
sectoare amintite. 

 
                                                            
21 Ibidem. 
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3.3.3. Unități și subunități de relief 
La nivelul Țării Hațegului se disting două trepte majore de relief: montană și 

depresionară. O analiză detaliată asupra caracteristicilor morfometrice evidențiază un 
număr de șapte unități de relief, două în cadrul primei trepte (munți înalți și munți 
joși) și cinci în cadrul depresiunii (muncei, dealuri, câmpie înaltă, câmpie joasă și 
luncă) (Grumăzescu Cornelia, 1975, p. 25). 

Dintre trăsăturile unităților de relief se consideră relevante acelea care au o 
influență hotărâtoare asupra organizării spațiului, motiv pentru care ne vom 
rezuma la o serie de indici geomorfometrici în ideea identificării gradului de 
favorabilitate al reliefului pentru locuire și/sau desfășurarea diferitelor activități 
economice. Pentru o exprimare cât mai fidelă a realității geografice a fost necesară 
o corectare și completare pe baza unui model de relief de calitate (6 m latura unui 
pixel) a delimitărilor existente (Grumăzescu Cornelia, 1975; Figura 1222). 

În sud, unități montane 
aparținătoare grupei Retezat-
Godeanu (M-ții Retezat, Piule-
Iorgovanu, Godeanu și Țarcu), 
se impun nu doar prin suprafață 
(40%) ci și prin valorile maxime 
și medii ale majorității indicilor 
geomorfometrici analizați: 
altitudine (max. 2 508 m - Vf. 
Peleaga, medie 1.457 m – Figura 
1323), adâncime a fragmentării 
(max . – 805 m/km, medie – 
437,7 m/km – Figura 15), pantă 
(max. – 68,08º, medie – 25,76º – 
Figura 1424) etc., care cu mici 
excepții (maximul absolut al 
pantei se înregistrează în arealele 
carstice din M-ții Șureanu) le sunt caracteristice, motiv pentru care la nivelul ,,țării” 
sunt considerați munți înalți. 

Contactul cu unitatea depresionară, situată în nord, se face printr-un 
abrupt de faliere și/sau șariaj rezultat al ,,[...] stilului tectonic ruptural ce 

                                                            
22 Ibidem. 
23 Ibidem.	
24 Ibidem. 

Figura 15. Adâncimea fragmentării la nivelul 
Țării Hațegului
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caracterizează bazinele sedimentare situate în domeniul getic [...]”25, cum este și 
cazul Depresiunii Hațegului. Rețeaua hidrografică este cea care individualizează, în 
cele mai multe dintre cazuri, unitățile morfologice.  

La fel este și în acest caz, în care Râul Mare reprezintă limita dintre Munții 
Retezat (sud-est) și Munții Țarcu (vest), delimitați la rândul lor de Munții Godeanu 
(sud) prin afluentul Râu Șes. Aceștia din urmă intră în contact cu Munții Retezat 
prin Valea Lăpușnicului Mare, afluent de ordin 5 în sistemul Horton-Strahler 
(Bilașco Şt., 2008, p. 58), care în cursul superior separă spre sud-est Munții Piule-
Iorgovanu (Retezatul Mic), unitatea morfologică ,,[...] individualizată mai mult 
prin criterii geologice, calcarele jurasice permițând dezvoltarea unor forme carstice 
diverse” (Ardelean M., 2002). 

Caracteristica principală care le conferă un caracter de unicitate, la nivel 
regional, rămâne altitudinea, depășindu-se în fiecare dintre unitățile menționate 
2.000 m. Aceasta a permis instalarea, în timpul glaciațiunilor, a ghețarilor montani 
alături de care dezagregarea și alte asemenea procese au creat un relief glaciar 
specific și ,,[...] dominant în cadrul peisajului geomorfologic prin circuri și văi, ca și 
forme rezultate ale morfogenezei glaciare, care în exteriorul zonei centrale sunt 
modelate în cadrul suprafețelor de nivelare ale Complexului structural Borăscu 
[...]” (Urdea P., 2001).  

Arealele nord-vestice (Munții Poiana Ruscă) și nord-estice (Munții 
Șureanu) sunt caracterizate prin valori mai modeste ale indicilor geomorfometrici: 
altitudine (med. 862 m, max. 1.451 m - Vf. Muntelui), declivitate (med. 22,48°, 
max. 68,9°) și adâncime fragmentării (med. 287 m/km², max. 577 m/km²), motiv 
pentru care îi putem încadra în categoria munților joși. Trăsăturile care îi 
diferențiază față de arealul montan sudic au avut implicații în gradul de ocupare al 
spațiului de către om, cu maximă dezvoltare în sec. I î.Hr. – II d. Hr., când dacii și-
au amplasat capitala în Munții Șureanu. 

Valorile morfometrice la nivelul unității depresionare (cu excepția 
densității fragmentării) descresc spre nord, motiv pentru care Depresiunea 
Hațegului, integrată holarhic la nivelul Depresiunii Hațeg-Orăștie, se prezintă 
aproape integral sub forma unui amfiteatru a cărui formă este ,,știrbită” de sectorul 
de la Subcetate prin care Streiul părăsește Țara Hațegului.  

Munceii fac trecerea dinspre zona montană spre cea depresionară tipică, 
realitate evidențiată și prin caracteristicile împrumutate de la cele două (altitudine 
medie – 652 m, pantă – 16,82°, adâncimea fragmentării - 223 m/km² etc.). Sunt 

                                                            
25 Comitetul de Stat al Geologiei, Institutul Geologic (1968), Harta geologică 1:200 000, L-34-XXIV, 26 
Orăștie, Notă explicativă, p. 51.	
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prezenți în sudul depresiunii, sub forma unui brâu cvasicontinuu, în vestul (între 
Văile Breazova și Răchitova) și nord-estul acesteia (de la confluența pârâului 
Măteștilor cu Streiul până la ieșirea ultimului din spațiul montan). 

Cu o pondere asemănătoare la nivelul ,,țării”, dealurile nu se deosebesc 
foarte mult de muncei (pondere – 11,23%, altitudine medie – 470,24 m, pantă – 
11,53°, adâncime a fragmentării – 141 m/km²). Interfluviul din dreapta Râului 
Mare, secționat de râul Sibișel și cel dintre Râul Alb și Rușoru (est), împreună cu 
arealul vestic și nord-vestic (între Breazova și Slivuț), nordic (dreapta Slivuțului – 
parte din Dealurile Hunedoarei) și nord-estic, se constituie ca și areale deluroase. 

Câmpia înaltă intermediază trecerea dinspre partea înaltă a depresiunii 
(muncei, dealuri) spre cea joasă (câmpie joasă, luncă) prin valorile morfometrice 
medii caracteristice (altitudine – 485 m, pantă – 4,1°, adâncimea fragmentării –    
77 m/km² etc.). Este dezvoltată cu precădere (aprox. 80%) în estul Râului Mare 
(Sibișel-Râu Alb, Rușoru-Râu Bărbat, Râu Bărbat-V. Muncelului), suprafețe mai 
restrânse cu aceleași trăsături întâlnim între Breazova și Râu Mare sau între 
Breazova și Densuș.  

Puțin peste 10% (149,48 km²) din totalul regiunii este considerată zonă 
joasă, cu similitudini la nivelul caracteristicilor (altitudine – 400 și 395 m, pantă – 
1,56° și 1,55°, adâncimea fragmentării – 40 și 65 m/km²). În această categorie se 
încadrează câmpia joasă și lunca. Prima este caracteristică bazinului inferior al 
Râului Mare, o suprafață restrânsă cu astfel de însușiri mai putând fi întâlnită între 
Râu Alb și Rușoru. Același curs inferior al Râului Mare și al Galbenei dezvoltă 
suprafețe apreciabile de luncă, motiv pentru care sectorul central-vestic se 
evidențiază ca fiind cel mai jos al depresiunii. Alte suprafețe de luncă, rezultat al 
activității morfogenetice a Streiului și a afluenților de stânga ai acestuia (se remarcă 
Râu Bărbat), există și în amonte de localitatea Ohaba de sub Piatră. 

 
3.3.4. Relieful – factor climatogen 
Considerat ca ,,[...] principal factor care influențează distribuția 

parametrilor climatici în țara noastră” (Geicu, Țâștea, 2008, p. 2526), relieful ,,[...] 
are o influență complexă exercitată permanent, prin care contribuie la 
diversificarea proceselor și fenomenelor atmosferice, împreună cu fluxul radiației 
solare și cu circulația generală a atmosferei” (Geicu, Țâștea, p. 2827). Aceiași autori 
enumeră altitudinea locului, formele de relief, extinderea lor în suprafață, 

                                                            
26 Clima României (2008).  
27 Ibidem. 
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orientarea și înclinarea suprafețelor și dispunerea lanțurilor montane ca fiind 
principalele caracteristici ale reliefului cu rol în formarea climei. 

Dintre acestea, ,,[...] altitudinea poate fi considerată ca având rolul cel mai 
important în conturarea particularităților climatice, atât prin reproducerea 
condițiilor din atmosfera liberă, cât și prin asocierea pe care aceasta o are cu alte 
caracteristici ale reliefului (orientarea și înclinarea suprafețelor). […] Practic, toți 
parametrii climatici își modifică valorile în funcție de altitudine, de aici rezultând 
zonalitatea verticală a climei.” (Geicu, Țâștea, p. 2828). 

Se impune o privire de ansamblu asupra reliefului, dar mai ales spre 
dispunerea catenelor montane față de direcția principalelor mase de aer pentru a 
putea fi înțelese variațiile parametrilor climatici în interiorul Țării Hațegului. 
Astfel, încadrarea Depresiunii Hațegului (areal de maximă concentrare a 
localităților și activităților umane) de către catene montane și existența unor pasuri 
(Porțile de Fier ale Transilvaniei, Bănița), a unui culoar (al Streiului) este principala 
explicație pentru climatul moderat ce o caracterizează. Față de principala direcție 
de circulație a maselor de aer, cea vestică și nord-vestică, Munții Poiana Ruscă (în 
special), Țarcu și Apuseni (în mai mică măsură) se constituie în baraj orografic. 
Grupa montană Retezat-Godeanu este mai eficientă în fața ciclonilor 
mediteraneeni ajunși în sud-vestul țării cu precădere ,,în timpul iernii” (Moldovan 
Fl., 1999, p. 68). Tot această grupă montană este responsabilă pentru apariția pe 
versanții nordici, ,,[...] în Depresiunea Hațeg a Vântului Mare, vânt de tip föehn” 
(Soare Elena, 1998, p. 32929) care grăbește topirea zăpezilor (iarna). 

Rolul în bararea maselor de aer pe care îl joacă unitățile montane poate fi 
reliefat de compararea direcțiilor vântului de la câteva stații meteorologice aflate în 
zona montană (Parâng 1.585 m, Țarcu 2.190 m) cu cele înregistrate la stații din 
areale depresionare sau de luncă (Petroșani 607 m, Păclișa 381 m, Deva 245 m). 
Pentru zona montană avem direcții predominante ,,NV și V la Parâng”30 sau ,,N și 
S la stația Țarcu”31 ,,[...] ca o consecință a circulației generale a atmosferei 
caracteristică latitudinilor medii” (Soare Elena, 1998, p. 31832), în timp ce la stația 
,,Petroșani frecvența majoritară este dinspre S”33, la ,,Deva, NV și V” (Brădău 
Cristina Diana, 2012), iar la Păclișa (stație funcțională până în 1990) ,,V, SV, NE și 
E” (Popa N., 1999, p. 85). Frecvențele înregistrate la ultimele trei stații confirmă 

                                                            
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 http://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/parang-35/clima/ 
31 http://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/tarcu_muntele_mic-48/clima/ 
32 Clima României (2008). 
33 Ibidem.	



 
83 

realitatea că ,,[...] pe măsura  scăderii altitudinii, frecvența vântului din sectorul 
vestic scade, iar pe versanții cu diferite expuneri, direcțiile predominante sunt 
cauzate de orientarea culmilor față de masele de aer” (Soare Elena, 1998, p. 31634). 
Aceleași valori evidențiază ,,[…] rolul configurației regionale a reliefului în dirijarea 
circulației aerului, la baza troposferei, […] în cazul de față, a Culoarului Bistrei, a 
pasului Merișor și într-o măsură mai mică a Culoarului Streiului” (Popa N., 1999, 
p. 84) concretizate printr-o ,,aerisire” satisfăcătoare a depresiunii, inversiunile 
termice fiind nesemnificative.  

Cu cei 142 km² (aprox. 10% din total) situați la o altitudine de peste 1.800 
m, relieful ca factor climatogen a făcut posibilă instalarea și acțiunea ghețarilor 
cuaternari, a căror materializare în prezent înseamnă circuri, văi și un număr 
semnificativ de lacuri glaciare care diversifică semnificativ peisajul montan. 

Un alt indice morfometric de relevanță într-un studiu de geografie 
regională îl reprezintă orientarea suprafețelor, care la nivelul regiunii analizate 
evidențiază ponderea majoritară a suprafețelor umbrite și semiumbrite (61%), de la 
această stare de fapt 
făcând abatere doar 
munții joși, munceii și 
dealurile de la poalele 
acestora, unde apare un 
echilibru ponderal 
(Figura 1635).  

Depresiunea 
Hațegului păstrează nota 
de ansamblu, ba mai 
mult subunitățile unde 
suprafețele cu orientare 
N, NE, E și NV trec 
peste 75% (câmpia înaltă 
și câmpia joasă) îi sunt 
reprezentative.  

Rolul orientării 
versanților în evoluția 
elementelor cadrului 
natural și antropic devine de netăgăduit abia în urma generării hărții insolației 

                                                            
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 

Figura 17. Insolația suprafețelor  
la nivelul Țării Hațegului 
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(Figura 17), unde se are în vedere și declivitatea suprafețelor (Stanciu N., 1981; 
Săvulescu I., 2010; Tîrlă Laura, 2012, Cocean P. et. al., 2014, p. 16).  

Acest produs va face posibilă obținerea unor hărți a distribuției 
temperaturii caracterizate printr-un grad mare de obiectivitate și calitate, cu toate 
implicațiile pe care acest factor climatic le poate avea la nivel teritorial. Relevant în 
acest sens este cazul munților joși, a munceilor și dealurilor din vestul, nord-vestul, 
nordul și estul ,,țării” unde orientarea predominant sudică, sud-estică și sud-vestică 
a versanților favorizează o bună insolație cu efect favorizant în procesul de 
antropizare pentru niște areale care altfel, din punct de vedere al declivității, nu 
impresionează prin favorabilitate.  

Rolul celeilalte caracteristici morfometrice ca și element condițional al 
insolației, a pantei, este reflectat în cazul subunităților joase de relief (câmpie înaltă, 
câmpie joasă și luncă) unde ponderea suprafețelor umbrite și semiumbrite are 
valorile cele mai mari din punct de vedere al orientării, dar care datorită declivității 
reduse (< 4,1°) prezintă în perioada de vegetație (21.III-26.IX) un grad de insolație 
care le situează cu precădere în categoria celor însorite, majoritare la nivel regional 
(58,6%). Valorile insolației sunt invers proporționale cu declivitatea, iar cum 
ponderea unităților montane (care de cele mai multe ori prezintă valori mari ale 
declivității) este majoritară nu este anormal ca 32% din suprafețe să fie semiînsorite 
(25,3%), semiumbrite, umbrite sau chiar supraumbrite. 

 
3.3.5. Rolul reliefului în determinarea caracteristicilor scurgerii 
Cea mai 

importantă 
implicație a reliefului 
la acest nivel o 
reprezintă variația 
altitudinală a 
scurgerii (Figura 18), 
materializată în 
debitul organismelor 
hidrografice. 
Prezența unităților 
montane cu altitudini 
ridicate presupune 
formarea unei rețele 
dense cu un caracter 

Figura 18. Relația scurgere – altitudine  
la nivelul Țării Hațegului 
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permanent și cu valori mari ale scurgerii în albie ceea a făcut posibilă și o amenajare 
hidroenergetică reprezentativă la nivel național (Figura 26). 

Indirect, prin intermediul climatelor generate, relieful impune la nivelul 
evoluției scurgerii în albie trei tipologii de regimuri în funcție de caracteristicile 
suprafețelor drenate (caracteristici geologice și altitudine). Un prim tip de regim 
este caracteristic râurilor care drenează arealul montan sudic înalt (Munții Retezat, 
Godeanu și Țarcu), prezentând două maxime și două minime (Figura 19).  

Maximul principal se înregistrează în mai (datorită topirii zăpezilor), iar cel 
secundar în octombrie. Minimul principal este înregistrat în timpul iernii, când 
precipitațiile sunt cantonate sub formă solidă la înălțimi, iar al doilea în august-
septembrie, când precipitațiile reduse coroborează cu evapotranspirația ridicată. 
Streiul, până la confluența cu Râu Bărbat și afluentul de dreapta al Râului Mare, 
Galbena, se încadrează în cel de-al doilea tip de regim care prezintă un maxim în 
aprilie, când se topesc zăpezile din munții joși (Șureanu și Poiana Ruscă). În cazul 
Galbenei se poate observa o creștere a debitului și în luna iunie, dovadă a 
caracterului torențial. Valori mici ale scurgerii se înregistrează toamna și la 
începutul iernii (valoarea minimă în octombrie - Galbena și ianuarie - Strei). Se 
observă amplitudinea redusă a scurgerii în cazul Streiului, argumentată în parte și 
prin reținerea în formele endocarstice existente a unui volum însemnat de apă. 
Stația hidrometrică de pe Văratic este reprezentativă pentru râurile mici, unde 
maximul este dat de precipitațiile cu caracter torențial din timpul verii, iar minimul 
din noiembrie de lipsa acestora în timpul regimului anticiclonic. 

Alături de aspectul distribuției temporale a debitului o importantă 
semnificație o are valoarea cantitativă a acestuia, la care capitol se remarcă 
organismele hidrografice a căror bazine sunt grefate cu precădere peste unitatea 
montană sudică, dar în care categorie intră și Streiul. Debitul și distribuția sa în 
timpul anului a fost conștientizată, valorificată, iar valorile maxime (viiturile) au 
fost asumate de către comunitate ca și fenomene firești: ,,Da și când plouă! Când 
duduie mult în cer la munții ăi mari, atunci vine ploaie multă și iese Râu-Mare dîn 
matcă; parcă, parcă ar vré a ne mătrăși, așa vińe; o venit într-un an mare pogan, dă 
umpluse holdele de cucuruz cu pești morți și năroisă hărana - (și la seceta a mare îl 
puteai trece numai pă borzi!) – În altă vară a înnecat și holda și câńepile în tet áretu; 
face pradă multă când iese din matcă” (Sîmziana Simonesc, localnică din Clopotiva, 
intervievată de Conea I., 1935, p. 44). Goţiu Dana (2005, pp. 188-192) stabileşte 
diferite grade de conştientizare ale populaţiei la apariţia hazardelor naturale din 
Ţara Haţegului, reieşind în evidenţă faptul că necesită măsuri de ameliorare aspecte 
precum capacitatea de revenire a comunităţii (servicii de asigurări), capitalul social 
sau pregătirea efectivă a populaţiei. 
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Figura 19. Scurgerea medie lunară multianuală  
la stațiile hidrometrice din Țara Hațegului 

Sursa: Văidean Roxana, Hognogi Gh., 2015, p. 89 
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Tot relieful este responsabil pentru panta pronunțată a organismelor 
hidrografice din zona montană, care în ciuda componentei petrografice (roci 
predominant magmatice și metamorfice), ,,[...] în situații pluviometrice 
extraordinare face posibilă declanșarea debris flow-ului” (Vaidean Roxana, Petrea 
D., 2014) ,,[...] cu impact negativ la nivel social economic și ecologic” (Văidean 
Roxana, Hognogi Gh., 2015). 
 

3.3.6. Implicațiile reliefului în caracteristicile biopedogeografice 
Cum avem o zonalitate climatică generată altitudinal36, este evident că vom 

avea și o zonalitate la nivelul învelișului pedologic. În condițiile lipsei intervenției 
antropice această caracteristică se transferă și vegetației, iar într-o mai mică măsură 
chiar faunei. 

Pentru arealul depresionar caracteristice sunt Luvisolurile (Luvosoluri, 
Preluvosoluri), Hidrisolurile (Gleisoluri și Stagnosoluri), Protisolurile 
(Aluviosoluri), în timp ce Cambisolurile sunt prezente în dealurile și munceii din 
nord-estul depresiunii (Eutricambisoluri) și în spațiul montan din jur-împrejurul 
acesteia, de regulă până la altitudinea 1.500 m, în unele cazuri până la 1.700 m 
(Districambisoluri). Din clasa Spodisolurilor, Prepodzolurile se dezvoltă începând 
de la 950 – 1.000 m, până la 1.800 m (în Retezat și Țarcu) sau 2.000 m (în 
Godeanu), iar Podzolurile de la 1.400 – 1.600 m până la 2.200 m. Pe creste este 
prezent un alt tip de sol neevoluat: Litosolul (Figura 2837).  

În funcție, în special de resursa pedologică și de unele elemente 
morfometrice cum sunt altitudinea și orientarea suprafețelor, se va dezvolta o 
vegetație etajată altitudinal începând cu asociații forestiere din zona de luncă, și 
continuând în unitățile de câmpie joasă și înaltă cu păduri de Quercus (în special 
Quercus petrae – gorun, Quercus frainetto – gârniță, Quercus cerris – cer), care 
treptat intră în asociație cu Fagus sylvatica (fag). Înaintând în altitudine, acesta din 
urmă poate forma singur păduri fără a intra în asociație cu rășinoasele până la 
altitudini de 1.200 m. De la această altitudine și până la 1.800 – 1.900 m pădurile de 
rășinoase sunt preponderente, având în componență specii de Picea abies – molid, 
Picea excelsa – brad ,,roșu” și Abies Alba – brad argintiu. De la limita superioară a 
pădurilor de rășinoase până la  aprox. 1.900 – 2.050 m este prezentă vegetația 
subalpină, mai precis tufărișuri de Pinus mugo – jneapăn) cu Juniperus communis – 
ienupăr etc. La altitudini superioare pot fi întâlnite pășunile alpine și suprafețe 
cvasineacoperite cu vegetație. 

                                                            
36 Clima României (2008). 
37 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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Dincolo de această distribuție altitudinală și pedologică este importantă 
posibilitatea înlocuirii unor areale forestiere, prin defrișare, cu fânațe, pășuni și mai 
ales culturi agricole (vezi cap. 4.7.5.1). Au fost vizate, de-a lungul timpului, în acest 
sens în special terenurile fertile din arealul depresionar, dar și suprafețele însorite 
din Munții Șureanu și Poiana Ruscă capabile să susțină astfel de activități agricole 
(Figura 2938). Cu toate că nu este atât de strictă, zonificarea altitudinală se 
păstrează și la nivel faunistic.  
 

3.3.7. Implicațiile reliefului în distribuția spațiului construit 
Caracteristicile morfometrice ale reliefului reprezintă ,,[...] un indice 

relevant al gradului de interrelaționare teritoriu - factor antropic prin cele două 
tente pe care le poate lua, de favorabilitate sau restrictivitate, răsfrânse asupra 
modului de ocupare a spațiului” (Bilașco Şt. et. al, 2013, p. 21). Ideea exprimată de 
această ipoteză reprezintă raționamentul analizei distribuției spațiului construit în 
raport cu elementele morfometrice ale reliefului și cu subunitățile de relief. 
Realizarea acestui deziderat a necesitat utilizarea a două seturi de date primare în 
format vector: curbe de nivel (1:25.000) și spațiu construit (1:5.000), rezultate ale 
digitizării de pe hărți topografice și ortofotoplanuri din 2005 (corectate după 
ortofotoplanurile din 2010 și/sau 2012). Primul set a făcut posibilă realizarea DEM-
ului pe baza căruia au fost evaluate caracteristicile morfometrice ale teritoriului. 

Cei 7,46 km² de spațiu construit rezultați în urma digitizării sunt distribuiți 
pe areale cu valori mici ale indicilor: altitudine medie – 427,1 m, panta medie – 
3,35°, adâncimea medie a fragmentării – 90,86 m (Figura 20), motiv pentru care 
54,7% din total se găsește în luncă. Câmpia înaltă (15%), câmpia joasă (11,9%) și 
dealurile (11,6%) sunt celelalte subunități de relief preferate pentru amplasarea 
construcțiilor. Singurul oraș al ,,țării”, localitate cu cea mai mare suprafață 
construită – 1,38 km² (18,6% din total) este și el amplasat în luncă, pe râul Galbena, 
la doar 4,2 km distanță de confluența acestuia cu Râul Mare. Structura vetrelor de 
așezări suferă modificări pe măsura creșterii altitudinii, trecând cu forme 
intermediare dinspre compact (Hațeg) spre răsfirat (Peștenița, Râu de Mori, Șerel 
etc.) și risipit (Fizești, Federi), în nord-estul Țării Hațegului, atingându-se maximul 
din acest considerent. Aici intervine un alt factor care favorizează risipirea 
gospodăriilor, respectiv comportamentul rețelei hidrografice în prezența calcarelor 
jurasice (cursuri dominant subterane). 

 

                                                            
38 Ibidem. 
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Orientarea versanților, ca și factor de favorabilitate, este decisivă în cazul 
unor localități din Munții Poiana Ruscă (Mesteacăn și Gotești), sate cu vatra în 
proximitatea culmii dar pe versanții însoriți, situație remarcată și de Popa N. (1999, 
p. 87) sau din dreapta Streiului: Federi, Fizești și/sau Ohaba Ponor, localități 
dezvoltate pe suprafețele carstice însorite ale dealurilor, munceilor și versanților 
sud-vestici ai  Munților Șureanu. Harta insolației este cea care înfățișează o situație 
mult mai apropiată de realitate privind predispoziția termică a suprafețelor în 
vederea stabilirii habitatelor. Rezultatele interogării bazei de date sunt concludente, 
doar 1,07% din totalul spațiului construit ocupă suprafețe semiînsorite, majoritatea 
fiind însorite (90,5%) sau supraînsorite (8,37%). O altă variantă de identificare a 
rolului reliefului în distribuția habitatelor este analiza distribuției localităților la 
nivelul unităților și subunităților de relief. Din cele 76 localități, 51 localități au 
intravilanul dezvoltat în totalitate într-o unitate de relief (26 în luncă, 4 în câmpia 
joasă,  10 în câmpia înaltă, 7 în zona de dealuri, 4 în spațiul munceilor și 2 în munții 
joși) iar 25 la contactul dintre două subunități. 

Pentru luncă și subunitățile de câmpie nu se identifică un comportament 
preferențial, dar nu același lucru se poate afirma și despre dealuri și muncei, în care 
caz sunt preferați cei din vestul, nord-vestul, nordul și nord-estul depresiunii din 
două motive: primul este suprafața mare pe care aceste două subunități se dezvoltă 
față de partea sudică iar al doilea caracteristicile morfometrice (declivitate, 
orientarea versanților etc.) mai modeste. Subunitatea munților înalți este privată de 
prezența unor localități, ceea ce nu exclude existența spațiului construit, chiar dacă 
aceasta se manifestă sub forma unor stațiuni (Râușor) și/sau complexe turistice 
(Râu Mare - Retezat). De obicei, localitățile amplasate la contactul unităților de 
relief urmăresc valorificarea complementarității resurselor care este cu atât mai 
evidentă cu cât între unitățile respective există diferențieri peisagistice mai mari, 
dar nu intravilanul trebuie să fie amplasat în mod imperativ în  zonă de contact 
morfologic pentru a beneficia de pe urma acestui potențial, atât timp cât 
extravilanului îi revine în linii generale rolul de a satisface aceste nevoi ale 
populației. 

 Cum diversitatea morfologică a Țării Hațegului este semnificativă              
(7 unități de relief), un număr însemnat de localități (23) includ în teritoriul lor cel 
puțin două dintre acestea. Putem vorbi de poziționări în areale clasice de contact 
morfologic de tipul: luncă – deal (6 localități), luncă – muncei (o localitate), câmpie 
joasă – munți joși (3 localități), câmpie înaltă – muncei   (o localitate) etc. 
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3.3.8. Implicațiile reliefului în trasarea arterelor de comunicații 
Referitor la importanța poziției geografice a Depresiunii Hațegului în 

vederea trasării infrastructurii de acces Pop Gr. P. (2006, p. 139) afirma că poziția: 
,,[…] între cele două mari unități carpatice: Meridionali și Occidentali” îi oferă 
,,[…] posibilități de a realiza legături complexe cu regiuni mai apropiate sau mai 
îndepărtate, acestea decurgând din convergența orografică, hidrografică și a 
activităților umane”. 

Această poziție privilegiată a fost valorificată încă înainte de sec. I d. Hr., 
dată fiind proximitatea capitalei dacice din M-ții Șureanu, dar este exploatată într-
un mod cu adevărat profesionist de către romani pentru a cuceri Dacia și pentru a o 
controla militar și/sau economic abia de la începutul secolului menționat. Este 
suficient să facem referire la ,,[…] drumurile principale, de rangul I, unde trebuie 
incluse, în primul rând, drumurile militare, cele care au fost construite imediat 
după cucerirea provinciei și care au asigurat deplasarea trupelor și cantonarea lor în 
castre, în interiorul și pe granițele Daciei. Toate aceste drumuri se desprind din 
artera rutieră construită de Traian în anul 100 e.n. de-a lungul Dunării, pe malul 
sudic’’ (Fodorean Fl., 2004, p. 65), fructificând sectoarele accesibile din punct de 
vedere al indicilor geomorfometrici (altitudine, pantă, adâncime și densitate a 
fragmentării): văi, culoare, terase, pasuri etc. Exemple relevante în acest sens sunt 
drumurile: Dierna-Tibiscum (de-a lungul Culoarului Timiș-Cerna), Tibiscum - 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Apulum - Salinae - Potaissa - Napoca - Porolissum 
(prin Culoarul Bistrei, Depresiunea Hațeg-Strei, Valea Mureșului, Culoarul Alba 
Iulia-Turda etc.), Drobeta - Bumbești - Pasul Vâlcan - Sarmizegetusa (Culoarul 
Drobeta-Bala, interfluvii din Dealurile Coșuștei și Gruiurile Jiului, Depr. Târgu-Jiu, 
Culoarul Jiului, Pasul Vâlcan, Depr. Petroșani, Dl. Babii, Depr. Hațegului) și, nu în 
ultimul rând, Via Alutana, care de la Sucidava traversa Carpații Meridionali pe 
Valea Oltului (Figura 7139). Aceste exemple zugrăvesc rolul unităților de relief în 
trasarea principalelor artere de comunicații în perioada antică, dar situația poate 
deveni problematică la nivel detaliat acolo unde inginerii romani și-au etalat 
priceperea în alegerea celor mai potrivite trasee pentru a ocoli areale mlăștinoase, 
cum este cel dintre Râu Mare și Breazova sau a evita ,,[...] o trecere dublă a Streiului 
în favoarea alteia printr-un sector de îngustare al Râului Mare” (Fodorean Fl., 2007, 
p. 370), în apropiere de Sântămărie Orlea. 

În linii mari, rețeaua rutieră romană continuă să fie utilizată și după 
retragerea romană din Dacia, uneori până în zilele noastre (Fodorean Fl., 2003). Ba 
chiar mai mult, pe alocuri, rețeaua actuală se suprapune acesteia, de unde se poate 
                                                            
39 Ibidem. 
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trage o concluzie: alături de o rețetă tehnică de succes în realizarea infrastructurii 
de acces este imperios necesar a se ține cont de elementele cadrului natural, în acest 
caz de geologie, relief și caracteristicile hidrologice. 

Dezvoltarea tehnicilor de construcție a permis accesarea Defileului Jiului 
atât rutier prin DN 66 (E 79), realizat între 1874 și 1894, cât și feroviar prin 
magistrala 202, realizată în mai multe etape între 1924-194840. Aceste obiective de 
infrastructură și continuarea lor spre Depresiunea Hațegului au fost necesare ca și 
alternative la traseele prin pasurile Vâlcan dinspre Bumbești-Jiu spre Depr. 
Petroșani și Dl. Babii dinspre Depr. Petroșani spre Depr. Hațegului și mai departe 
spre Transilvania și/sau Banat. Chiar dacă obstacolul numit relief a fost surmontat, 
costul a fost evident, și s-a concretizat în perioadă lungă și cu întreruperi de 
construcție, număr mare de poduri, viaducte și tuneluri pe o distanță scurtă cu 
reflectare în costul de execuție. Această stare de lucruri se păstrează până în 
localitatea Crivadia (comuna Bănița) pentru rutier, în timp ce pentru feroviar până 
în localitatea Petros (comuna Baru).  

La nivelul Țării Hațegului, cele două căi de transport se constituie în 
principala axă funcțională care traversează ,,țara” pe diagonală, de la est la nord, 
urmând în linii generale cursul Streiului, la care se conectează altele de importanță 
secundară dinspre sud, nord-est sau est (Figura 7141). 

La Hațeg și Subcetate se face, respectiv se făcea (până în 198742), dacă ne 
referim la calea ferată, joncțiunea cu a doua axă ca importanță la nivelul regiunii, 
care pe o direcție nord-est (prin câmpia joasă și arealul de luncă dintre Râul Mare și 
Galbena, continuând cu afluentul de dreapta Breazova), la nivelul Țării Hațegului și 
est-vest pe Valea Bistrei se constituie în variantă de conexiune a Banatului cu 
Transilvania. Din aceasta se ramifică axe secundare spre vest (V. Densușului) și/sau 
sud, spre interiorul arealului montan sudic (DJ 685 – pe V. Râului Mare) și spre 
versanții sudici ai Munților Țarcu (se face referire la suprafața unității montane 
inclusă în Țara Hațegului!). 

În interiorul limitelor regiunii, atât căile de acces reprezentative actuale (E, 
DN), cât și drumul roman imperial, pentru care avem un traseu reconstituit cu 
fidelitate (Fodorean Fl., 2007, p. 370), preferă luncile, unitățile de câmpie joasă sau 
înaltă și, numai în cazuri deosebite, traversează unități de dealuri sau muncei. 
Situația se schimbă când vorbim de drumuri județene, comunale sau străzi, primele 

                                                            
40 hhttp://www.filmedocumentare.com/drum-de-fier-prin-defileul-jiului/ 
41 Figura se regăseşte doar pe suport electronic.	
42 http://www.7-zile.com/2015/02/26/o-raritate-tehnica-feroviara-abandonata-calea-ferata-cu-
cremaliera-boutari-sarmisegetusa/ 
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două ajungând frecvent și în areale montane (ex. DJ 685, 686, 687, 687 A, 687 C, 
687 G).  

Pornind de la această realitate este ușor de intuit că valorile indicilor 
morfometrici (altitudine, pantă, adâncimea fragmentării) ce caracterizează 
suprafețele alese în trasarea rețelei feroviare și rutiere sunt în general mici, excepție 
făcând aceleași tipuri de drumuri amintite (Figura 7143). 

Dacă în cazul infrastructurii rutiere valorile morfometrice mari pot fi 
surmontate mai ușor, în cazul celei feroviare situația este diferită, apelându-se 
deseori la tuneluri, viaducte etc. Așa se face că pentru calea ferată care conecta până 
în 1897 magistralele 900 și 200 (cea mai veche cale ferată din Țara Hațegului - 
funcțională începând cu 1908) prin Culoarul Bistrei (917), Depr. Hațeg - Orăștie 
(211 până la Subcetate), s-a ales între localitățile Bouțari și Zeicani varianta 
cremalierei, care, însă, reducea din capacitatea de transport, motivație care a 
contribuit la renunțarea utilizării liniei44. 

Cu toate că, aparent, pentru unele cazuri în trasarea infrastructurii de 
transport relieful nu ar fi fost decisiv, două studii de caz detaliate pe axele 
principale dovedesc o situație contrarie și chiar implicații neașteptate. În acest sens, 
s-a analizat amploarea lucrărilor de terasament și s-au identificat și evidențiat 
sectoarele cu risc la accidente (pentru infrastructura rutieră). 

Cele două căi ferate, 202 (Figura 2145) și 211 (Figura 2246), cu lungimi 
asemănătoare (29,86, respectiv 29,3 km), prezintă valori asemănătoare și ale 
lungimii lucrărilor de terasament cu mici diferențieri: rambleu: 36,2%  și 47,4%, 
rambleu pe un singur sens: 10,3% și 5,6%, debleu: 6,4% și 2%. Diferențele minore 
vin din faptul că ambele traversează în proporție majoritară suprafețe plane 
susceptibile la exces de umiditate dar și din necesitatea stabilizării terasamentului, 
de unde și procentajul mare de sectoare cu rambleu, dar totuși cu un avantaj pentru 
calea ferată 211 care traversa un areal din același prim motiv ocolit de drumul 
roman imperial. Rambleul pe un singur sens a fost mai necesar pentru linia 
secundară 202 de vreme ce intersectează numeroase contacte între unități de relief, 
la fel cum debleul, pentru aceeași linie, a fost necesar în sectorul estic unde 
altitudinile și adâncimea fragmentării cresc pe măsură ce ne îndepărtăm de 
localitatea Baru spre est. 

                                                            
43 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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O oarecare tendință se păstrează și în cazul celor două drumuri (E 79 și DN 
68), a căror diferență de lungime (31,8 respectiv 26,5 km) este ea însăși o dovadă a 
eterogenității sau omogenității unităților de relief străbătute. Dacă drumul național 
păstrează în linii generale caracteristicile căii ferate (211) care-l însoțea odată 
(rectiliniaritate, cvasiabsența pantelor și a rampelor), nu același lucru se poate 
afirma și despre drumul european (Figura 2147) care intersectează oscilații de 
unități morfometrice (câmpie joasă - câmpie înaltă - luncă - dealuri) cu 
materializări sub forma a numeroase curbe, rampe și pante. Cum drumurile au o 
posibilitate mai mare de a se plia peste suprafețe, lucrările de terasament nu mai 
sunt atât de necesare, motiv pentru care șoseaua europeană nu are decât pe mai 
puțin de 10% din traseu (la intersecția unității de luncă) sectoare de rambleu sau 
rambleu pe un singur sens, în timp ce pentru DN 68 a fost nevoie de rambleuri pe 
mai bine de 25% din sectorul analizat (rambleu: 19,1%, rambleu pe un singur sens: 
6%). 

Faptul că unele studii asupra accidentelor urmăresc o analiză spațio-
temporală a acestora (Ivan Kinga, Haidu I., 2012; Anderson T., 2009; Erdogan E. et 
al., 2008), altele caută legătura între condițiile meteorologice (Ivan Kinga et al., 
2015; Al-Harbi M., 2012) sau caracteristicile marginii drumului (Lee S., Mannering 
F., 1999) și cauzele producerii lor, dar nici unul nu consideră relieful și 
materializarea lui în caracteristicile sectoarelor rutiere ca și factor static, dar 
permanent, a fost o motivație în plus pentru a verifica acest fapt. Punem aceasta pe 
seama caracteristicilor arealului analizat, majoritatea studiilor luând în calcul doar 
localități urbane. 

Datele au fost culese din teren, crucile mortuare ținând locul subiecților 
intervievați. După ce datele au fost prelucrate, au rezultat sectoare de drum cu 
diferite densități de accidente și număr de cazuri mortale. Aceste date sunt 
incomplete, dar sunt suficiente pentru verificarea supoziției formulate: există 
posibilitatea ca prin caracteristicile care le imprimă suprafeței carosabile relieful să 
fie o cauză a producerii accidentelor rutiere. În final, au fost identificate sectoare cu 
diferite grade de risc (mediu, mare, foarte mare sau extrem) (Figura 21 și 2248), 
sectoarele rectilinii sau cele cu intervale având această caracteristică urmate sau nu 
de o diferență de nivel sunt cele mai favorabile în producerea accidentelor, în timp 
ce curbele sunt mai puțin semnificative. Vegetația de pe marginea drumului este 
foarte importantă în cazul DN 68, mai mulți plopi masivi poartă urme de impact cu 
autovehiculele. 

                                                            
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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3.3.9. Rolul reliefului în evoluția istorică a Țării Hațegului 
Istoria abundă în dovezi conform cărora ,,[...] cadrul natural în general și 

relieful în particular a jucat un rol însemnat în evoluția civilizațiilor” (Djuvara N., 
2014, p.19), a popoarelor și a comunităților locale. În timp, coordonatele pe care 
relieful își manifestă condiționarea se schimbă în funcție de gradul de evoluție al 
societății. Primele dovezi ale rolului jucat de relief în istoria spațiului hațegan se 
găsesc în formele endocarstice din nord-est, în care s-au găsit urme de locuire încă 
din Paleoliticul mijlociu, ,,[...] reprezentative sunt cazurile peșterilor Bordu Mare, 
Cioclovina uscată”49. Apoi pentru perioada dacică, Depresiunea Hațegului a jucat, 
alături de Culoarul Deva - Orăștie, rolul unui rezervor de resurse agricole, forță de 
muncă și/sau militară pentru centrul statului dac amplasat strategic în Munții 
Șureanu. Perioada stăpânirii romane a avut o semnificație aparte dovedită de 
amplasarea capitalei provinciei în sud-vestul unității depresionare. Dovezile 
arheologice din această perioadă trădează o prosperitate și o intensificare logică a 
presiunii asupra cadrului natural, interrelaționările dintre elementele acestuia, 
materializate în resurse agricole și de altă natură, fiind valorificate intens. 

După retragerea romană din 271, în detrimentul unei foarte probabile 
diminuări a activităților economice, rolul defensiv al reliefului a fost important, 
dacă nu decisiv, în continuitatea locuirii, astfel Diploma Cavalerilor Ioaniți din 
1257 și documentele ulterioare înfățișează o societate hațegană activă importantă și 
structurată pe clase. Alături de acest rol, configurația reliefului la nivel regional 
așează viitorul District al Hațegului la intersecții de drumuri ce legau Banatul, 
Oltenia și Transilvania, mai târziu Țara Românească de Puterea care stăpânea 
Transilvania (Regatul Maghiar, Imperiul Habsburgic sau Imperiul Austro-Ungar). 
Mult mai important, amplasarea în zona de graniță se constituie într-un avantaj 
indiscutabil și transformă cele trei secțiuni de comunicare cu exteriorul: Porțile de 
Fier ale Transilvaniei (în vest), Dl. Babii (est) și Culoarul de la Subcetate (în nord) 
în secțiuni de control a inputului de masă și energie (economic, militar etc.). 

Un aspect de detaliu care evidențiază rolul reliefului în istoria Țării 
Hațegului îl reprezintă locațiile (dealuri, stânci, interfluvii) în care au fost amplasate 
Cetatea de Colț, Cetatea de la Mălăiești, Turnul de la Răchitova și cea mai 
importantă economic: Cetatea Hațegului. 

Dacă la început era preferat spațiul de contact al depresiunii cu unitatea 
montană (din rațiuni defensive), în ultimele decenii este căutată proximitatea 
axelor care pot facilita accesibilitatea la diferite servicii (din rațiuni economice). 

 

                                                            
49 http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=88494.02 
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3.4. IMPLICAȚII CLIMATICE LA NIVELUL ȚĂRII HAȚEGULUI 
 
Materializare a poziției geografice la nivel planetar și a caracteristicilor 

reliefului, clima este unul dintre factorii cu repercusiuni majore în ceea ce privește 
distribuția populației și desfășurarea activităților din sectorul primar (primele 
activități desfășurate de om, care mai au o pondere importantă atât la nivel 
național, cât și la nivelul regiunii studiate). 

 
3.4.1. Contextul climatic regional 
Alături de coordonatele geografice care-i definesc poziția pe Glob (vezi cap. 

2.2.1), contextul morfologic general (vezi cap. 2.2.4) este al doilea factor cu 
influență decisivă asupra climatului Țării Hațegului. Două caracteristici sunt 
importante în acest sens: unitățile montane care înconjoară spațiul depresionar 
(grad de adăpost climatic) și spațiile joase intermontane (culoare, pasuri) care 
împiedică apariția inversiunilor de temperatură.  

Tot o implicație climatică a contextului morfologic general o constituie 
direcția, caracteristicile dinamice, termice și de umiditate a curenților de aer. 
Relevantă în acest sens este percepția localnicilor: ,,Ploile ăle mai multe vin dă cătă 
Hațeg; le aduce Gureanu. Când vińe d‘acolo ţine ploaie multă. Şi Bistra aduce uńeora 
ploaie, numai că dacă vine dinspă Bănat, vremea nu ţińe mult vecuroasă (neguroasă). 
Ploaie vine şi cu Vântu Mare, da puţine; el bate măi mult a secetă” (Sîmziana 
Simonesc, localnică din Clopotiva, intervievată de Conea I., 1935, p. 44). 

În generarea materialelor cartografice și a graficelor (Figura 23 și 2450) s-au 
utilizat date gridate (0,1 x 0,1 grade) primite de la Administrația Națională de 
Meteorologie, valori medii lunare pentru intervalul 1961-2010. 

 
3.4.2. Temperatura  
La realizarea hărții temperaturilor alături de gradientul termic vertical s-a 

luat în considerare și gradul de insolație al suprafețelor (vezi cap. 2.2.4), materialul 
raster rezultat, chiar dacă este mai puțin vizibil într-o reprezentare grafică simplă 
(Figura 2351), poate fi utilizat în calcularea favorabilității pentru anumite moduri 
de utilizare a terenurilor (Iancu I., 1982; Săvulescu I., 2010; Tîrlă Laura, 2012; 
Cocean P. et. al., 2014, p.16).  

Cu un gradient termic vertical de 0,53ºC/100 m, temperaturile medii 
multianuale descresc de la 12-13ºC, valori caracteristice versanților drepți ai 
                                                            
50 Figurile se regăsesc doar pe suport electronic. 
51 Ibidem. 
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Streiului, Slivuțului și stângi ai Galbenei sau Densușului, până la -1,3ºC pe crestele 
cele mai înalte ale Retezatului. Spațiul depresionar, în care activitățile agricole (dar 
nu numai!) au intensitate și diversitate maximă, este caracterizat de valori ale 
temperaturilor de peste 10ºC până la 750 m, în timp ce în arealul munceilor 
temperaturile scad până la 8ºC. Acest interval caracterizează și suprafețele mai joase 
ale Munților Poiana Ruscă și Șureanu în care valorile pot scădea până la 6ºC 
(Poiana Ruscă) sau 5,3ºC (Șureanu). Amplitudinea altimetrică a unităților montane 
sudice de peste 2.000 m se reflectă și în diversitatea termică de aproape 9,8ºC, de la 
8,5 la -1,3ºC. 
 Valorile termice ale lunii celei mai calde, iulie, variază de la 24 la 5ºC, în 
timp ce în cazul celei mai reci luni intervalul este de 9ºC (de la -1 la -10ºC). 

Mersul anual al temperaturilor, caracterizat printr-un maxim vara (iulie) și 
un minim iarna (ianuarie), suferă diferențieri minore la nivel teritorial, în sensul că 
pentru unitățile montane înalte cele două extreme sunt decalate cu o lună (august, 
respectiv februarie). 

 
3.4.3. Precipitațiile 
Intervalul altitudinal aflat sub 375 m este caracterizat de cele mai mici 

valori ale precipitațiilor (678-700 mm/an), în timp ce altitudinile de peste 2.300 m, 
de cele mai mari (1.000-1.142 mm/an), de unde rezultă un gradient pluviometric de 
24,3 mm/100 m. 

În unitatea depresionară și arealele joase ale munților Poiana Ruscă și 
Șureanu, cantitățile nu depășesc valori de 800 mm/an, dar aceasta se întâmplă pe 
treptele altimetrice superioare (850 mm/an în Poiana Ruscă și 920 mm/an în 
Șureanu). Munții înalți din sud beneficiază de cantități superioare de precipitații 
care cresc de la 750 mm/an la contactul cu Depresiunea Hațegului până la maximul 
inițial menționat (Figura 2452). 

Mersul lunar al cantității de precipitații la nivelul Țării Hațegului prezintă 
un maxim detașat în luna iunie și unul mai puțin clar în decembrie, minimele din 
februarie și noiembrie fiind apropiate valoric. 

Cu implicații importante la nivelul caracteristicilor hidrologice și ale anului 
agricol (mai ales pentru arealul depresionar), grosimea și durata stratului de zăpadă 
variază în funcție de caracteristicile reliefului (altitudine, grad de insolație a 
suprafețelor). Din acest motiv, suprafețele joase ale depresiunii beneficiază de un 
strat de zăpadă cu grosimi reduse (< 5 cm în ianuarie), necontinuu, și doar în lunile 

                                                            
52 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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de iarnă, în timp ce valorile hipsometrice mari vor echivala cu parametri pe măsură 
ai zăpezii acumulate (˃90 cm media lunilor I – IV la 2.041 m). 

 
3.4.4. Rolul climei în caracteristicile scurgerii în albie 
Cum ,,[...] toți parametri climatici își modifică valorile în funcție de 

altitudine” (Geicu, Țâștea, p. 2853), azonalitatea climatică (variația altitudinală a 
climatelor) impune pe lângă comportamente specifice în timpul unui an și valori 
medii diferite ale scurgerii (vezi cap. 2.2.5., Figura 18 și 19). 

Analiza scurgerii sezoniere pentru organismele hidrografice existente 
scoate în evidență ,,[...] valori maxime în sezonul de primăvară (Figura 26). Situația 
se schimbă atunci când vine vorba de scurgerea minimă, unde există diferențieri în 
funcție de regimul de alimentare. Așa se întâmplă cu râul Galbena și Văratic, unde 
toamna este sezonul cu valoarea minimă a scurgerii și nu iarna, ca și în cazul 
râurilor alimentate din arealul montan înalt. Mai mult, în primul caz, iarna este 
sezonul cu a doua valoare a scurgerii înregistrate, motivația nu este alta decât 
topirea frecventă a zăpezii și în timpul iernii, frecvența precipitațiilor lichide sau 
mixte în contextul unei altitudini medii mult inferioare raportată la celelalte râuri 
importante din Țara Hațegului și a unei bănuite acțiuni a foehnului. Streiul se 
găsește într-o situație intermediară, având două sezoane (toamna și iarna), cu valori 
minime apropiate” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014). Mai mult decât acest 
comportament sezonier, este importantă valoarea scurgerii și concentrarea ei în 
cadrul albiei, care a făcut posibilă ,,[...] o complexă amenajare hidroenergetică 
reprezentativă la nivel național în bazinul Streiului cu intensitate maximă la nivelul 
arealului montan sudic înalt” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014). 

Manifestările extraordinare ale scurgerii, sub forma viiturilor, rezultat al 
cantităților maxime de precipitații căzute în interval scurt (72, 48 sau 24 h) sunt o 
caracteristică a rețelei hidrografice, situație logică de vreme ce o bună parte din 
suprafața drenată se suprapune unor areale montane. Nu se face referire în mod 
special la viiturile la a căror producere contribuie topirea bruscă a stratului 
consistent de zăpadă format la altitudini mari, ci la cele care se produc mai ales în 
timpul verii și care reușesc să surprindă de cele mai multe ori, motiv pentru care în 
bilanțul lor se regăsesc uneori victime omenești. În această categorie se înscrie 
evenimentul din 14 iulie 1999 format pe Râul Mare (Bălteanu D. et al., 2004; 
Văidean Roxana, Hognogi Gh., 2015), amenajările existente nereușind decât să-i 
atenueze proporțiile.  

                                                            
53 Clima României (2008). 
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Alte asemenea episoade sunt păstrate în memoria locală pe Strei, pe 
afluenții de stânga ai acestuia: Muncel, Mălăiești sau pe cei ai Râului Mare (ex. 
Galbena). Evenimentele păstrate în amintirea locală a satului Clopotiva etichetează 
Râul Mare ca fiind capabil de cele mai importante pagube (Conea I., 1935, p. 44 și 
53), impresionantul con de dejecție format la ieșirea din spațiul montan, debitele 
medii ale lunilor cu cea mai importantă scurgere (15,5 m³/s - aprilie, 30,5 m³/s - 
mai, 18,8 m³/s - iunie și 11,4 m³/s în iulie) stau și ele mărturie celor amintite mai 
sus. Numeroase studii asupra unor astfel de fenomene care au avut loc pe teritoriul 
României, dar nu numai, atenționează cu privire la caracterul aleatoriu temporal și 
spațial al acestora, precum și asupra modului de manifestare, situațiile și pagubele 
create (Arghiuș V., 2007; Cocean P., Cocean Gabriela, 2007; Norbiato Danielle et 
al., 2008; Arghiuș V. et al., 2010; Șerban Gh. et al., 2010; Marchi L. et al., 2010; 
Hognogi Gh. et al., 2011; Goron Daniela Nicoleta et al., 2012; Șerban Gh. et al., 
2013), motiv pentru care se poate imagina un scenariu asemănător pentru oricare 
dintre râurile mai importante. Un exemplu interesant poate fi Râul Bărbat în vatra 
localității Pui unde pagubele, într-un caz nefericit, nu ar fi de neglijat. 
 

3.4.5. Indici ecometrici climatici ‒ modalități de corelație dintre 
climă și învelișul biopedologic 

O prezentare descriptivă a modulului în care componenta 
biopedogeografică este influențată de către relief prin etajarea climatică generată 
(vezi cap. 2.2.6), trebuie însoțită de ,,[...] parametri, care pot furniza informații sau 
descriu stadiul unui fenomen prin directa asociere cu valoarea numerică” (Lienster 
Myriam, 2003). ,,Din perspectiva analizelor biogeografice, indicii ecometrici sunt 
instrumente foarte utile în aprecierea favorabilității pentru un anumit tip de 
ecosistem” (Satmari Alina, 2010, p. 66). 

Au fost selectați, așadar, trei indici (Figura 2554): Indicele de ariditate de 
Martonne (I), Indicele de continentalitate de Gams (Icont) și Indicele pluviometric 
Angot (K). 

În cazul primului, valoarea anuală se calculează după formula: P/(T+10), 
unde P = precipitațiile multianuale, iar T = temperatura medie multianuală. 
Permițând evidențierea gradului de ariditate al unei regiuni, acesta, nu este 
considerat ,,[...] foarte adecvat în identificarea zonei forestiere” (Barbu I., Popa I., 
2001), cel puțin nu dacă se folosește corelația numerică inițială a indicelui cu 
climatul caracteristic (Satmari Alina, 2010, p. 68). Softul ArcGIS a permis 
reclasificarea după liniile generale ale covorului vegetal existent, rezultatul fiind 
                                                            
54 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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mult mai satisfăcător, după cum urmează: pădurile de fag urcă până la valoarea de 
52 a indicelui, coniferele continuă până la 80, subtipul de climat subalpin până la 
90, cel alpin până la 100, suprafețele cu valori superioare fiind considerate foarte 
umede. 

La aceeași metodă s-a apelat și în cazul celui de-al doilea indice, care este 
,,[...] expresia raportului dintre precipitațiile multianuale și altitudine, prin care se 
poate evidenția preponderența tipului de influență climatică asupra stabilirii 
arealelor favorabile pentru anumite formațiuni vegetale, în special pentru cele 
lemnoase” (Satmari Alina, 2010, p.71). Pentru esențele termofile s-au păstrat 
aceleași valori (˃ 2), dar pentru fag s-a mers până la 0,73, pentru conifere până la 
0,55, după care valorile ˂ 0,55 se consideră a fi reprezentative pe etajele subalpin și 
alpin. 

Identificarea nuanței climatice a fiecărei luni s-a făcut prin ,,[...] raportarea 
valorii precipitațiilor medii multianuale la media lunii respective” (Buta C. et al., 
2014). În acest sens, au fost selectate valorile unor celule reprezentative din punct 
de vedere al dispunerii altitudinale, valorile rezultate fiind reprezentate grafic. 

Datele primare utilizate, fiind rezultatul unor interpolări ale valorilor 
măsurate la stații mult mai dispersate în teritoriu decât acestea, nu reflectă 
realitatea la nivel detaliat, motiv pentru care nu se evidențiază diferențe 
semnificative. Se observă, totuși, lunile secetoase din sezonul de iarnă, din prima 
parte a primăverii și ultima parte a toamnei, dar și cele ploioase din sezonul estival, 
la care se adaugă a doua parte a primăverii și prima parte a toamnei. 
 

3.4.6. Implicații la nivelul activităților recreaționale 
 Dintre unitățile de relief aflate la nivelul Țării Hațegului, sau în 
proximitatea acesteia, cele montane suscită cel mai mult interes pentru populația 
autohtonă și/sau alohtonă în vederea desfășurării activităților recreaționale. Alături 
de spectaculozitatea peisajului (la care caracteristicile climatice din trecut au jucat 
un rol decisiv), mersul actual al principalilor parametri meteorologici sunt cei doi 
factori care concurează la situația de facto. 
 Este relevantă în acest sens prezența stațiunilor montane, majoritatea 
dintre ele fiind gândite pentru sezonul hibernal, cu toate că sunt folosite și în 
celelalte anotimpuri (mai ales vara). Existența lor se datorează, pe de o parte, 
valorilor negative sau apropiate de 0ºC ale temperaturii aerului, în care context se 
formează și persistă stratul de zăpadă necesar practicării sporturilor de iarnă. 
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 La nivelul zonei de studiu este prezentă o stațiune montană, Râușor 
(Figura 6955), a cărei infrastructură, 2 pârtii (700 și 550 m) și 2 telescaune, oferă 
posibilitatea de a schia. Perspectiva amenajării a încă două pârtii de 1.500, respectiv 
1.200 m56, va mări gradul de atractivitate, putând deveni, astfel, o alternativă la 
stațiunile din exteriorul regiunii. 
 Alături de stațiunea menționată în arealul montan sudic mai sunt prezente 
două aglomerări de unități de cazare, fără posibilitatea practicării sporturilor de 
iarnă. Este vorba de Valea Râului Mare și Valea Râului Sibișel (Complexul turistic 
Cârnic). 
 Dintre stațiunile montane situate în unitățile de relief din proximitatea 
Țării Hațegului, cele mai accesibile sunt situate în partea nord-estică (Domeniul 
schiabil Șureanu57, Poarta Raiului58 și Luncile Prigoanei59 în Munții Șureanu), estică 
(Stațiunea Parâng60 în Munții Parâng), sud-estică (Pasul Vâlcan61 în Munții Vâlcan) 
și sud-sud-estică (Stațiunea Straja62 din Munții Vâlcan și Cheile Buții63 în Munții 
Retezat). La acestea, la care se poate ajunge dinspre Depresiunea Petroșani, se mai 
adaugă Stațiunea montană Muntele Mic64 și Stațiunea climaterică Poiana Mărului65 
din Munții Țarcu. 
  

3.5. REPREZENTATIVITATEA ELEMENTELOR HIDROLOGICE 
PENTRU ȚARA HAȚEGULUI 

 
O analiză a elementelor cadrului natural la nivel de ansamblu imediat la 

care se raportează Țara Hațegului scoate în evidență, de cele mai multe ori, rolul 
spațiului exterior în conturarea unei realități în interiorul regiunii. În cazul 
elementelor de hidrologie, însă, pentru prima dată se poate vorbi despre o 

                                                            
55 Ibidem. 
56 http://www.skirausor.ro/harta-partie-rausor.html 
57 http://www.schisureanu.ro/index.php/despre-noi 
58 http://alba24.ro/puz-ul-pentru-viitoarea-statiune-turistica-poarta-raiului-este-finalizat-16767. html 
59http://alba24.ro/planuri-pentru-dezvoltarea-unei-statiuni-turistice-in-luncile-prigoanei-cum-ar-
putea-arata-complexul-din-muntii-sebesului-307370.html 
60 http://www.turismland.ro/statiunea-parang/ 
61http://adevarul.ro/locale/hunedoara/video-unic-romania-statiunea-fantoma-partie-drumul-
judetean-1_54a9b5e9448e03c0fd4df61b/index.html 
62 http://romania.directbooking.ro/prezentare-straja-informatii-poze-imagini-2370.aspx 
63http://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-partii-de-schi-in-romania-unde-mergem-la-schi-in-
judetul-hunedoara 
64 http://www.muntelemiconline.ro/acces-telescaun 
65 http://eualegromania.ro/2014/10/31/poiana-marului-un-colt-de-rai-in-inima-muntiilor/ 
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contribuție a valorilor din interior la conturarea situației exterioare. Prin aceasta și 
prin caracteristicile intrinseci (diversitate, excedent, unicitate), elementele 
hidrologice contribuie în mod semnificativ la individualizarea spațiului mental 
hațegan în rândul celorlalte spații mentale și la nivel național. 

 
3.5.1. Cadrul potamologic și hidrogeologic general 
Din punct de vedere potamologic, raportarea se poate face la două planuri: 

unul apropiat (bazinul hidrografic al Streiului) și unul general (bazinul hidrografic 
al Mureșului), regiunea ,,[...] suprapunându-se în linii mari peste bazinul mijlociu 
(fără Râu Șes, amonte de Pr. Corciova) și superior (fără sectorul amonte de V. 
Pravățului) al Streiului” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014), în timp ce la nivelul 
bazinului hidrografic al colectorului are o amplasare sud-sud-vestică. 

Zona de studiu se înscrie, pe de o parte, datorită suprafețelor cu altitudini 
de peste 1.800 m afectate de glaciațiunea cuaternară, în rândul arealelor cu lacuri 
glaciare, iar pe de altă parte, datorită caracteristicilor potamologice, în a celor cu 
lacuri antropice, componente a unui sistem hidroenergetic. 

Contextul hidrogeologic este dat de caracteristicile geologice și 
morfometrice ale unităților de relief care intră în componența sau se găsesc doar în 
exteriorul arealului studiat, motiv pentru care doar unul din corpurile de apă 
intersectat la suprafață de limitele regiunii se desfășoară integral între acestea. 
Unitățile de relief care prin specificități au făcut posibilă cantonarea unor resurse 
de apă subterane cu implicații în evoluția Țării Hațegului sunt: Culoarul Alba 
Iulia–Lipova, Depr. Hațeg-Strei, Depr. Petroșani, Munții Șureanu, Poiana Ruscă, 
Retezat, Țarcu, Godeanu (Figura 26 și 2766).  
 

3.5.2. Caracteristici potamologice 
Un prim parametru al rețelei hidrografice luat în considerare este 

densitatea medie a cursurilor permanente, a cărei valoare de 0,91 km/km² oferă o 
imagine relevantă legată de potențialul regiunii din acest punct de vedere. O 
distribuție a parametrului amintit la nivelul unităților de relief le evidențiază pe trei 
dintre ele (Figura 26), mai precis: câmpia joasă (0,52 km/km²) și (dealurile (0,54 
km/km²) cu valori minime și lunca, în care se înregistrează valorile maxime (2,52 
km/km²). 

 

                                                            
66 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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Alături de Strei, colectorul principal, cu izvoarele în partea centrală a 
Munților Șureanu ,,[...] se remarcă prin debit afluenții de stânga care drenează 
versantul nordic al Munților Retezat, nord-estic al Munților Țarcu și sud-estic al 
Munților Poiana Ruscă și, în mare parte, Depresiunea Hațegului: Râu Mare (cu 
Sibișel, Râușor și Galbena), Râu Bărbat, Râu Alb. Afluenții de dreapta (Văratec) nu 
impresionează prin debit” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014), dar o fac prin 
formele endo (peșteri) și exocarstice (doline, pseudopolii67, - Fundătura Ponorului 
și Ponorici) generate în calcare jurasice (Ohaba). 

 
3.5.3. Caracteristici limnologice 
Prin suprafața cumulată, se disting două tipuri de lacuri: acumulările cu rol 

principal hidroenergetic (451 ha) și cele glaciare (66 ha).  
În primul tip se încadrează acumulări de pe Râu Mare și Strei, dintre care 

se detașează Lacul Gura Apelor care reține în spatele unui baraj ,,[...] cu înălțimea 
de 168 m, amplasat la confluența râurilor Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul Mic și Râu 
Șes un volum de 210 milioane mc apă”68. La acest volum contribuie și aducțiunile 
care preiau o parte din debitele de pe versantul nordic și vestic al Munților Retezat. 
Celelalte sunt amplasate în arealul depresionar, fiind vorba de ,,[...] 3 acumulări 
(Ostrovul Mic, Păclişa şi Haţeg) pe Râu Mare și una pe Strei (Subcetate) realizate cu 
baraj şi diguri perimetrale din materiale locale.”69 

Rezultate ale acțiunii ,,[...] ghețarilor din timpul glaciațiunilor pleistocene 
(Riss și Würm), în zona înaltă” (Urdea P., 2004) a căror ,,[...] extensiune maximă 
ajunge la 18 km – Lăpușnicul Mare” (Urdea P., 2000), lacurile din cel de-al doilea 
tip sunt distribuite altitudinal între 1.710 m – Tâul dintre Brazi (Vespremeanu-
Stroe A. et al., 2008) și 2.210 – L. Porții Bucura. Contextul geomorfologic favorabil 
pentru apariția cuvetelor transformate în lacuri după retragerea ghețarilor este 
reprezentat de ,,[…] mezoformele glaciare, de tipul văilor, circurilor, precum și 
formele sculpturale și de acumulare (berbeci glaciari, depresiuni de subsăpare, 
praguri, morene glaciare etc.)” (Vespremeanu-Stroe A. et al., 2008). ,,În Retezat 
sunt des întâlnite circurile glaciare complexe, […] Bucura fiind cel mai important          
(7 cuvete) de pe întreg cuprinsul Carpaților Românești” (Vespremeanu-Stroe A. et 
al., 2008). În cuprinsul acestuia este prezent lacul situat la cea mai mare altitudine 
din Retezat, cel cu suprafața maximă la nivelul României: Bucura – 8,92 ha și 17,5 
m adâncime (Vespremeanu-Stroe A. et al., 2008). În partea superioară a bazinului 

                                                            
67 http://www.scritub.com/geografie/geologie/FORMELE-EXOCARSTICE242516137.php 
68 http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=38 
69 Ibidem. 
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hidrografic Judele se regăsește L. Zănoaga, care cu cei 29 m ai săi70 este cel mai 
adânc lac glaciar din țară. Alte concentrări de lacuri sunt prezente în partea 
superioară a bazinelor: Zlata (Zănoaga Mică, Tăul Negru, Gemenele), Sibișel 
(Stânișoara, Pietrele, Galeș), Lăpușnicul Mare (Peleaga) sau în Munții Godeanu.  

 
3.5.4. Caracteristici hidrogeologice 
La nivelul Țării Hațegului au fost identificate 8 corpuri de apă (debite 

exploatabile mai mari de 10 m³/zi) cu nivel liber, iar un al nouălea (Câmpul lui 
Neag – Petrila) cu implicații în evoluția sistemului teritorial a fost luat și el în 
considerare (Figura 2771). Șase dintre ele se desfășoară în linii mari pe suprafața 
bazinului hidrografic Mureș (Culoarul Mureșului, Răchitova, Depresiunea Hațeg, 
Zeicani, Pecuiu, Ohaba Ponor)72, unul pe cel al Jiului (Câmpu lui Neag – Petrila)73, 
iar altul (Godeanu) pe suprafața Spațiului Hidrografic Banat74. 

Toate sunt considerate, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, ca 
având o stare bună, însă cele din unitățile depresionare și de culoar datorită 
numărului consumatorilor și a diversității însemnate a poluatorilor pot fi 
considerate cu un anume grad de risc din cele două puncte de vedere. 

Suprafața fiecărui corp de apă care se regăsește în interiorul limitelor 
regiunii poate fi un indicator în privința rolului jucat de acesta în evoluția ei. Din 
acest punct de vedere poate fi considerat corpul Depresiunea Hațeg ca fiind decisiv, 
deoarece în arealul depresionar avem concentrarea maximă de așezări și activități, 
care de-a lungul timpului au utilizat în diferite grade apa freatică. Un aport 
semnificativ aduc și corpurile formate în spațiul montan prin alimentarea rețelei 
hidrografice. Importanța corpului de apă Câmpu lui Neag-Petrila este evidentă 
odată cu utilizarea agricolă a Depresiunii Petroșani de către populația Țării 
Hațegului. Poate doar corpul de apă Culoarul Mureșului (Alba-Iulia-Lipova) poate 
fi considerat ca având o contribuție mai modestă, datorită desfășurării a numai 4 
din cei 843 km² în regiunea studiată.  

 
 
 
 

                                                            
70 http://www.welcometoromania.ro/Retezat/Retezat_Lacul_Zanoaga_r.htm 
71 Figura se regăseşte doar pe suport electronic.	
72 (2011), Plan de Management al Bazinului Hidrografic Mureș, Administrația Bazinală de Apă Mureș. 
73 (2011), Plan de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, Administrația Bazinală de Apă Jiu. 
74 (2011), Plan de Management al Spațiului Hidrografic Banat, Administrația Bazinală de Apă Banat. 
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3.5.5. Elemente hidrografice cu rol în diversificarea cadrului 
biopedologic 

Organismele hidrografice prin capacitatea de transport a aluviunilor, apa 
freatică și stagnantă sunt cele trei forme de pedogeneză a elementelor hidrografice, 
cu implicații evidente în caracteristicile vegetației ierboase și lemnoase care se 
dezvoltă pe aceste soluri în mod natural, dar și în posibilitățile de susținere a 
anumitor culturi. 

Evoluția spațială a albiei minore, regimul de scurgere (frecvența viiturilor) 
și apropierea de suprafață a pânzei freatice sunt direct răspunzătoare pentru 
apariția Aluviosolurilor (Figura 2875) în luncile principalelor râuri. Caracteristica 
principală a lor o constituie ,,[...] orizontul A (Am, Au, Ao) format pe materiale 
parentale constituite din depozite fluviatile cu o mare heterogenitate în ceea ce 
privește textura, atât pe verticală cât și pe orizontală. Conțin frecvent CaCO3 la 
suprafață, au în general un regim aero-hidric favorabil, conținutul de humus 
variază între 2-3%, gradul de saturație în baze între 80-100%, iar pH-ul între 6-8,5” 
(Mihalache M., 2006, pp. 71-72). În lipsa activității antropice, pe acest tip de soluri 
se dezvoltă zăvoaie cu specii ale genurilor Populus (Populus alba, Populus nigra – 
plopul negru), Salix (Salix fragilis – răchită, Salix alba – răchită albă), local și Alnus 
(Alnus glutinosa – arinul negru), iar în vegetația ierboasă Solanum dulcomara – 
lăsniciorul, Urtica dioica – urzica, Dipsacus silvestris – scaiul ciobanului, Mentha 
silvestris – menta etc.76 Datorită fertilității bune sunt favorabile unei game largi de 
culturi agricole, legumiculturii, pomiculturii, dar sunt utilizate uneori și ca fânațe 
sau pășuni.  

Un exemplu grăitor pentru implicația scurgerii râurilor în transportul 
aluviunilor și, deci, în procesul de pedogeneză este prezent în monografia localității 
Clopotiva (Conea I., 1935, p. 53), unde un localnic face următoarea afirmație legată 
de caracteristicile solurilor din sud-estul localității, aflate în aria de inundabilitate a 
Râului Mare: ,,[…] pământ slab făinos; pământ iute, pământ care nu ţine apa; e 
pământ-nisipiște, adus de când cu potopu”. În fapt, aici se face referire la 
districambisolul aluvic format pe conul de dejecție al Râului Mare, la ieșirea 
acestuia din spațiul montan, rezultat al depunerilor de aluviuni transportate din 
spațiul montan din timpul viiturilor și care este utilizat pentru diverse culturi. 

Prezența Hidrisolurilor (în special a Gleisolurilor) în vestul Depresiunii 
Hațegului se explică prin prezența ,,[...] stratului freatic la mică adâncime (1-2 m), 

                                                            
75 Figura se regăseşte doar pe suport electronic.	
76 (1990), Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Harta solurilor României, scara 
1:200.000, L-34-XXIII, 25 Deva, Date geobotanice. 
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fiind posibilă astfel ascensiunea capilară a apei până aproape de suprafața solului, 
cu influențe la nivelul profilului, care în cazul Gleisolurilor prezintă un orizont O 
și/sau A (Am, Ao, Au) și unul Gr cu proprietăți gleice, în timp ce Stagnosolurile au 
un orizont A ocric (Ao) și orizont eluvial E (Ao + El sau Ea) urmat de orizont B 
argic (Bt) la care se asociază proprietăți stagnice intense (orizontul W) începând de 
la suprafață sau din primii 50 cm ai solului și care continuă pe cel puțin 50 cm 
grosime” (Mihalache M., 2006, pp. 104-106). Această structură a profilului se 
traduce în elemente de specificitate atât pentru Gleisoluri (,,[...] regim aero-hidric 
defectuos, conținut în humus 2-15%, aprovizionare bună cu macroelemente N, P și 
K, pH între 5-8.5, grad de saturație în baze 75-100%, compacte, reci și slab 
structurate”) (Mihalache M., 2006, pp. 104-105), cât și pentru Stagnosoluri („[...] 
procese de stagnogleizare și textură argiloasă care induc o aerisire scăzută, fertilitate 
redusă în special datorită conținutului mic de elemente nutritive” (Mihalache M., 
2006, pp. 105-106).  

Calitățile acestor soluri au fost îmbunătățite, după ce ,,[...] între 1970-1985 
au fost efectuate lucrări de desecare” (Popa N., 1999, p. 107) în principalele areale 
cu exces de umiditate din arealul depresionar (vezi cap. 2.4.6 și 2.4.7). În pofida 
eforturilor depuse (și abandonarea parțială a lucrărilor – Popa N., 1999, p. 317), 
suprafețe întinse din aceste areale mai sunt astăzi utilizate ca și pajiști în care 
predomină specii ale genurilor Alopecurus (ex. coada vulpii), Agrostis (ex. iarba 
câmpului), Juncus (rogoz), Carex (rogojel) (Mihalache M., 2006, p. 104). 

Implicațiile excesului de umiditate la nivel pedologic este reflectat în 
utilizarea terenurilor, foarte bine evidențiat într-un material cartografic de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea (A Treia Ridicare Topografică Habsurgică – 1869-
1887)77, în care apar pentru suprafețe întinse denumiri ca: ploștină (între V. Râu 
Bărbat și V. Rușor), crâng, rovină, bălturi, zăvoi (în vestul Depresiunii Hațegului), 
toate exprimând o redusă intervenție a factorului antropic în vederea îmbunătățirii 
capacității de producție a terenurilor afectate de exces de umiditate.  

 
3.5.6. Elementele hidrologice și distribuția așezărilor 
Existența apei a constituit dintotdeauna unul dintre elementele hotărâtoare 

în amplasarea localităților. Pentru Țara Hațegului, Popa N. (1999) evidențiază 
grafic, sugestiv, raporturile așezărilor umane cu rețeaua hidrografică, făcând 
referire, printre altele, la gradul de integrare a acesteia în vatra localităților. 
Concluzia autorului este că doar 8 localități nu au o arteră hidrografică de sprijin 
(Mesteacăn, Gotești, Copaci, Nucșoara, Clopotiva, Peștera, Federi și Crăguiș). 

                                                            
77 http://mapire.eu/en/map/hkf_25e/?zoom=14&lat=45.51205&lon=23.05732	
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Dintre acestea, primele trei sunt astăzi complet depopulate, următoarele trei au în 
relativa proximitate cursuri de apă importante. În realitate, putem afirma că doar 
pentru ultimele prezența unui curs de apă nu a fost un motiv determinant în 
alegerea vetrei localității. Unde mai punem că localitatea Federi are o structură 
mixtă (răsfirată și risipită), cu un întins extravilan presărat cu numeroase sălașe 
(adăposturi nepermanente). De fapt, este suficientă o analiză superficială a 
distribuției așezărilor față de rețeaua hidrografică (Figura 20 și 26) pentru a 
observa modul evident în care localitățile se aliniază de-a lungul organismelor 
hidrografice mai importante. 

De cele mai multe ori, prezența apei freatice s-a constituit într-un element 
favorizant pentru amplasarea localităților. Există, însă, și cazuri contrare, când 
apropierea nivelului freatic de suprafață imprimă un caracter repulsiv unor zone 
din acest punct de vedere. În această categorie se regăsește ,,[...] interfluviul 
principal din câmpia piemontană joasă dintre Pârâul Câmpului și Râul Breazova 
sau […] arealul situat de o parte și de alta a văii Râului Bărbat, între Valea Lupului, 
la est și Rușor la vest” (Popa N., 1999, pp. 95-97). Materialele cartografice mai vechi 
(ex: Prima Ridicare Topografică Habsburgică din 1769-177378), dar nu numai, 
întăresc afirmațiile de mai sus. 

 
3.5.7. Implicațiile elementelor hidrologice în trasarea căilor de 

acces 
Elementele hidrologice au o importanță însemnată în trasarea căilor de 

acces atât la nivel național, cât și la nivel mondial. Văile, ca și concretizare a acțiunii 
morfogenetice a rețelei hidrografice, au fost deseori preferate în dauna arealelor 
înconjurătoare, care prin valorile geomorfometrice superioare se fac mai dificil de 
abordat din acest punct de vedere. Afirmația se verifică și în cazul Țării Hațegului, 
unde principala axă (E 79 și calea ferată 202) se suprapune în linii generale Văii 
Streiului, în cursul său mijlociu. Urmează văile unor organisme hidrografice, în 
proporție majoritară sau nu, folosite ca suport pentru drumurile județene: 667 (V. 
Râu Bărbat), 667 A (V. Sălașului și V. Sibișel), 686 (V. Râușor), 685 (V. Râului Mare 
și V. Lăpușnicului), 687 G (V. Densușului), 687 C (V. Răchitova), 687 K (V. 
Slivuțului), dar și unele drumuri comunale și vicinale. Trasarea căilor de acces de-a 
lungul principalelor văi nu reprezintă altceva decât suprapunerea axelor de natură 
antropică peste cele naturale existente deja. 

„Dacă faptul că axele de descărcare geomorfologică (văile) s-au constituit 
ca și suport în trasarea căilor de acces” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014) este 
                                                            
78 http://mapire.eu/en/map/fms-transylvania/?zoom=14&lat=45.55529&lon=22.87053 
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considerată o implicație pozitivă, unele caracteristici ale elementelor hidrologice au 
avut implicații opuse. Exemplul cel mai relevant este cel al arealului mlăștinos din 
câmpia piemontană joasă, care a fost ocolit de către drumul roman imperial 
Sarmizegetusa – Subcetate, dar și de către alte drumuri importante până la sfârșitul 
secolului XVIII. 

Densitatea rețelei hidrografice și valoarea scurgerii în albie (mai ales 
scurgerea maximă) au implicații la nivelul costurilor de execuție și de mentenanță a 
fiecărui sector de drum în parte (rutier sau feroviar). Studiile de caz pentru 
principalele două axe de la nivel teritorial (vezi cap. 2.2.8) prezintă situații diferite. Pe 
de o parte, situația în care se intersectează numeroșii afluenți de stânga ai Streiului 
(dintre Pr. Muncelului și Sibișel), cu un debit bogat, a necesitat un număr mare       
(34 pentru E 79, 44 pentru CFR 202) de podețe, poduri și/sau chiar viaducte (Figura 
2179), iar pe de altă parte se înregistrează situația de traversare a unei suprafețe slab 
drenate, în care prezența lucrărilor de artă nu mai este atât de necesară. Din acest 
motiv, numărul și dimensiunile acestora va fi mult redus (9 pentru DN 68 și 8 pentru 
CFR 211), rezultând o densitate de 1 pod la 2,93, respectiv 3,66 km față de 1 pod la 
0,93 respectiv 0,67 km în primul caz (Figura 2280). 
 

3.5.8. Utilizarea resurselor de apă  
Din punct de vedere temporal, se disting două tipuri de utilizare a resurselor 

de apă: tradiționale și actuale. În rândul primelor se înscriu: plutăritul, jogăritul, 
piuăritul, vâltoritul, morăritul, iar în a doua categorie se poate vorbi despre utilizările 
agricole, industriale (Popa N., 1999, pp. 109-112).  

Informațiile despre modurile tradiționale de utilizare a resurselor de apă 
sunt utile în formarea unei imagini despre evoluția regiunii, dar și pentru 
identificarea acelora care ar putea fi readuse în prezent, cu beneficii reale în folosul 
comunităților locale.  

Plutăritul liber și jogăritul sunt moduri de utilizare a râurilor în strânsă 
legătură cu exploatarea forestieră. Primul dintre ele presupunea utilizarea viiturilor 
de primăvară sau crearea artificială a unei viituri în vederea transportului 
materialului lemnos. Informații și dovezi (rămășițele unui hait în apropiere de 
Poiana Pelegii – Figura 45) despre practicarea acestui mod de transport a lemnului 
există pentru Râul Mare, pentru altele (Strei, Râu Bărbat, Sibișel) doar presupuneri 
(Popa N., 1999, p. 108). Se transportau atât rășinoase, din care se obținea cherestea, 
cât și foioase ,,[...] destinate producerii mangalului utilizat la instalațiile de obținere 

                                                            
79 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
80 Ibidem.	
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a fierului din minereul de pe cuprinsul domeniului Hunedoarei” (Hognogi Gh., 
Văidean Roxana, 2014). Al doilea mod de utilizare, cu dezvoltare între secolele XVI 
– XIX (Popa N., 1999, p. 110), presupunea prelucrarea materialului lemnos în 
vederea obținerii cherestelei, utilizând forța apei. Este de remarcat rolul acestei 
activități în ,,[...] umanizarea muntelui […] prin faptul că unele dintre construcțiile 
forestiere în care se locuia pe timpul exploatării s-au constituit în nucleele 
amenajărilor actuale” (Popa N., 1999, p. 110) de pe Râul Mare, în special. 

Piuăritul și vâltoritul, două activități din sfera producției textile, au găsit în 
localitățile Țării Hațegului, traversate de ape curate și repezi de munte, cadru 
propice de dezvoltare. Intens utilizate până la mijlocul secolului XX (Popa N., 1999, 
p. 110), când țesăturile realizate în gospodărie încep să fie abandonate în favoarea 
celor sintetice, aceste activități alături de morărit își găsesc astăzi un context 
favorabil de reabilitare parțială, chiar și sub formă de artizanat. Ultimele mori și 
văioage (vâltori), chiar dacă majoritatea nefuncționale (Figura 4481), pot fi 
reabilitate și deveni funcționale în măsura în care spațiul hațegan este inclus în 
proporție dominantă în diferite arii protejate care, cel puțin teoretic, își propun, 
printre altele, reabilitarea ocupațiilor tradiționale. 

Utilizările actuale ale resurselor de apă au indus cele mai importante 
schimbări în regimul natural al elementelor hidrografice, indiferent dacă vorbim de 
utilizarea în scop agricol sau industrial. Fără a omite consumul firesc din 
alimentația animalelor, se remarcă prin diferențele față de situația ante și post două 
perioade de vârf: perioada stăpânirii romane din Dacia și perioada regimului 
socialist. Prima poate fi considerată o revoluție a utilizării resurselor în general, nu 
doar a celor hidrologice. Chiar dacă datele nu abundă în acest sens, este suficientă o 
corelare cu gradul de civilizare impus în teritoriile cucerite de către romani, în 
general, pentru a crea o imagine a situației din Depresiunea Hațegului în timpul 
celor 265 de ani de ocupație romană. Se mai adaugă prezența capitalei provinciei în 
sud-vestul depresiunii și a numeroaselor ,,[...] pagi, vici și villae rusticae ale unor 
proprietari de țară” (Tudor, 1968, citat de Popa N., 1999) profilate pe agricultură 
care au reclamat volume superioare de apă, în comparație cu oricare altă perioadă 
de până atunci și multă vreme după. Exemple pot fi Odorașnița și Pârâul de Câmp 
ramificații ale Râului Mare în cuprinsul câmpiei piemontane, suspectate ca fiind de 
origine antropică (Conea I., 1940, citat de Popa N., 1999). Posibilele roluri ale 
acestora putând fi desecarea parțială a întinselor suprafețe afectate de înmlăștinire, 
preluarea unor debite, în condiții de viitură, din cursul principal sau, de ce nu, chiar 
irigații. Mai mult, ,,[…] a fost identificat un apeduct pe traseul actual al Odorașniței 

                                                            
81 Ibidem. 
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care se presupune că alimenta din Râul Mare noua capitală” (Popa N., 1999), ,,[...] 
fapt posibil date fiind necesitățile mari de apă ale romanilor. În plus, debitul 
Hobiței nu ar fi fost suficient pentru 20-25.000 locuitori ai capitalei, iar priza de apă 
trebuia să fie localizată în spațiul montan pentru a se întruni acea diferență de nivel 
necesară căderii libere a apei. În același timp, numărul captărilor trebuie să fi fost 
mare, fiecare vicus ori villa rustica beneficiind de această dotare” (Hognogi Gh., 
Văidean Roxana, 2014). 

Cu toate că informațiile legate de importanța apei în viața locuitorilor Țării 
Hațegului nu lipsesc ulterior abandonării Daciei de către romani, abundând după 
secolul XVI (Lazăr, Tămaș, 2003, citați de Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014), 
merită o atenție sporită a doua perioadă de vârf, 1957 - 1990, atât în ceea ce privește 
utilizarea agricolă cât și cea industrială. Cu privire la primul tip de utilizare se poate 
afirma că ,,[...] presiunea asupra apei freatice și a rețelei hidrografice devine 
maximă, activitățile agricole reclamând volume importante de apă, timp în care se 
transformă în poluatori reprezentativi pentru arealele din imediata apropiere” 
(Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014). Tot aici trebuie menționate ,,[...] desecările 
care au afectat între 1970-1985 compartimentul vestic al depresiunii și interfluviul 
Valea Lupului - Valea Verde” (Popa N., 1999), crescând potențialul de producție al 
acestor terenuri.  

Primele utilizări cu tentă industrială a apei sunt constituite de activitățile 
tradiționale (vezi cap. 4.7.4), la care se adaugă cele de transport a lemnului pentru a 
fi transformat în mangalul necesar instalațiilor siderurgice. Aceeași perioadă 
comunistă se remarcă și când vine vorba de utilizarea industrială. Toate cele trei 
ramuri industriale reprezentative la nivelul regiunii: industria energetică, 
metalurgică (exploatarea piritei de la Boița și a bauxitei de la Federi) și industria 
alimentară, utilizează în diferite proporții apa, unele depreciind-o în timpul 
procesului de producție (industria metalurgică și alimentară). 

Cea mai importantă utilizare a apei cu impact economic la nivel național 
este în scop energetic, fiind vorba de ,,[…] lucrările hidrotehnice de proporții, 
realizate pe Strei sau afluenți ai acestuia, în special pe Râul Mare, dar și pe alți 
afluenți din amonte. În linii generale, acest sistem este compus din 4 lacuri de 
acumulare pe Râul Mare și unul pe Strei, o conductă care preia o parte din debitul 
râurilor de pe versantul nordic al Retezatului pentru a suplimenta volumul lacului 
Gura Apelor, 11 hidrocentrale cu o putere totală de 495,5 MW (Figura 26), prize 
pentru alimentarea cu apă a localităților rurale și/sau urbane și numeroase alte 
conducte sau canale” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014).  

În aceeași categorie pot fi încadrate ,,[...] microhidrocentrale, păguboase 
pentru mediu, comunitățile locale și Stat, câștigătoare doar pentru inițiatorii 
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proiectelor. Râurile Bărușor și Muncel sunt deja afectate de asemenea construcții, 
în timp ce Râu Alb, Râu Bărbat și Streiul urmează să cunoască impactul unor 
asemenea idei criminale” (Hognogi Gh., Văidean Roxana, 2014). 

O altă dovadă a excedentului și calității superioare a resurselor hidrice din 
Țara Hațegului este faptul că aici se găsesc sursele de alimentare cu apă a mai 
multor localități din exteriorul acesteia: Hunedoara (Lacul Hațeg), localitățile 
dintre Hațeg și Deva, inclusiv aceasta din urmă (Râu Bărbat). În ultima perioadă 
,,[...] administrațiile accesează fonduri pentru realizarea unor sisteme, de cele mai 
multe ori locale, de alimentare cu apă (una sau mai multe localități), a căror surse le 
reprezintă râurile din proximitate sau corpurile de apă freatică (comunele 
Răchitova și General Berthelot). În acest context, sistemele de canalizare, de multe 
ori nefinalizate, devin poluatori pentru rețeaua hidrografică de suprafață” (Hognogi 
Gh., Văidean Roxana, 2014). 

 
3.6. ELEMENTELE BIOPEDOLOGICE 
 
Rezultat al interacțiunii celorlalte componente ale cadrului natural 

(geologie, relief, climă și hidrologie), elementele biopedologice (vezi cap. 2.1.4, 
2.2.6, 2.3.5) într-un studiu de geografie regională pot și trebuie analizate împreună 
datorită strânselor raporturi care le caracterizează.  

Cu toate că aceste conexiuni nu sunt unidirecționale, ordinea în care 
trebuie abordate este următoarea: soluri, vegetație și faună. Softurile actuale 
permițând prelucrarea informațiilor cartografice și suprapunerea a numeroase 
straturi facilitează identificarea cantitativă a relațiilor ce se stabilesc între acestea. 
Pentru Țara Hațegului acest deziderat nu s-a putut concretiza din lipsa unor hărți 
la scară mare (1:5.000 sau 1:10.000) pentru învelișul pedologic, vegetație, utilizarea 
terenurilor (Figura 2982) etc., motiv pentru care evaluarea are mai mult un caracter 
calitativ. 

 
3.6.1. Caracteristicile învelișului pedologic 
Alături de tipurile din clasa Hidrisolurilor (Stagnosol – 0,11%, Gleisol – 

0,9%) și Aluviosurilor (distritice 2,48% și gleice 6,35%) analizate (vezi cap. 2.4.5), în 
arealul depresionar se întâlnesc și predomină Luvisolurile (Figura 2883), prin 
tipurile Preluvosol 0,93% și Luvosol (21,79%). Preluvosolul, ,,[...] cu un orizont A 
ocric sau molic (Ao, Am) urmat de un orizont intermediar argic (Bt) (orizontul C 
                                                            
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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se află la o adâncime mai mare de 130 cm), conținut de argilă mai ridicat la nivelul 
orizontului Bt, de unde regimul aerohidric mai deficitar în comparație cu orizontul 
de suprafață, conținut în humus 2-4%, reacția solului slab acidă 6-6,7 și un grad de 
saturație în baze 70-90% datorită caracteristicilor materialelor parentale 
sedimentare” (Mihalache M., 2006, pp. 88-89), prin subtipurile sale (tipic, molic, 
roșcat, stagnic) poate fi întâlnit disipat la nivelul depresiunii, dar mai mult în vestul 
acesteia.  

Al doilea tip al clasei prezintă următoarele orizonturi în profil: A ocric 
(Ao), orizont eluvial E (El sau Ea), orizont B argic (Bt) (orizontul C la adâncimi mai 
mari de 150 cm), fiind puternic diferențiate textural, cu un conținut de argilă în 
orizontul Bt de 1,5-2 ori mai mare decât în orizontul Ea. Sunt slab aprovizionate cu 
elemente nutritive, au un conținut scăzut în humus 1,5-2,5%, în orizontul Ea 
putând scădea sub 1%. Reacția este moderat acidă 5-5.5 sau puternic acidă la 
subtipurile albice (4,5), gradul de saturație în baze mai mic de 60%, iar în orizontul 
Ea poate avea valori de 15-20% datorită „[…] materialelor parentale sedimentare 
variate și sărace în elemente bazice” (Mihalache M., 2006, pp. 89-90). Este 
reprezentat prin nu mai puțin de 14 subtipuri: albic-stagnic (5,32% - câmpia 
piemontană înaltă și parțial câmpia piemontană joasă), stagnic (2,85% - câmpia 
piemontană înaltă și munceii din sudul Munților Țarcu, dealurile din dreapta 
Râului Mare, dealurile și munceii dintre Breazova și Densuș), gleic (2,31% - câmpia 
piemontană înaltă între Râu Alb și Sibișel, câmpia înaltă din V și NV depresiunii, 
dealurile și munceii dintre Breazova și Densuș, câmpia piemontană joasă - 
localitățile Unciuc, Sânpetru-Săcel și Balomir-Bucium-Orlea), stagnic-gleic (2,2% - 
dealuri, muncei din dreapta Densușului și Dealurile Hunedoarei), umbric-albic 
(1,96% - munceii din vestul Râului Alb, interfluviile Densuș-Răchitova și 
Răchitova-Vălioara), albic (1,42% - partea central-vestică a depresiunii, pe unități 
de câmpie joasă, câmpie înaltă și dealuri), litic-calcic (1,34% - unitățile de muncei și 
dealuri din dreapta Streiului și vestul și nord-vestul depresiunii), albic-litic (1,13% - 
dealurile din E Râului Mare, și câmpia înaltă între Clopotiva și Sarmizegetusa), 
stagnic-roșcat (0,89% - interfluviul Breazova - Densuș), rezicalcaric (0,76% - areale 
cu calcare jurasice - dealurile și munceii din dreapta Streiului și munceii din 
dreapta Șerelului), litic (0,6% - stânga Galbenei, a afluentului Răchitova și stânga 
Slivuțului), calcic (0,53 % - dealurile și munceii din NE depresiunii), tipic 
(interfluviul Criva-Pârâul Fierului și Dealurile Hunedoarei). 

Cernisolurile sunt reprezentate modest prin două tipuri: Faeziomuri 
(0,83% – vezi cap. 2.1.4) și Rendzine (0,74%). Subtipurile de Faeziomuri (cambic – 
0,58%, greic – 0,2%, tipic – 0,05%) sunt prezente în stânga Galbenei, Răchitovei și 
Slivuțului.  
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Antrosolul, prin subtipul Erodosol tipic (0,26%), este singurul reprezentant 
al Antrisolurilor, ocupând suprafețe restrânse pe interfluviul Răchitova-Vălioara, 
nordul localității Livezi și pe dreapta Văratecului. 

O altă clasă de soluri prezentă cu totul izolat este cea a Pelisolurilor al cărui 
reprezentant, Vertisolul stagnic (0,06%), poate fi întâlnit între localitățile Silvașul 
de Sus și Silvașul de Jos, pe dreapta pârâului Slivuț. 

Cu cea mai mare pondere la nivelul Țării Hațegului, clasa Cambisolurilor 
este reprezentată atât de Eutricambosoluri (4,03%) cât și de Districambosoluri 
(34,18%). Primul tip ,,[...] prezintă un orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de 
un orizont intermediar cambic (Bv), proprietăți eutrice (V˃53%) în ambele 
orizonturi, regim aerohidric satisfăcător, conținut în humus 3-10%, Ph-ul 6 - 7.5, 
aprovizionare bună cu elemente nutritive în orizonturile Ao și Bv, grad de saturație 
în baze de 60-80% datorat materialului parental bogat reprezentat de calcare și 
bauxite bogate în oxizi de fier” (Mihalache M., 2006, pp. 83-84). La nivelul primului 
tip se detașează subtipul rodic (2,69%) din arealul montan (Șureanu) și munceii din 
NE depresiunii (vezi cap. 2.1.4), celelalte fiind prezente pe suprafețe mai reduse: 
andic (0,56% - în bazinului hidrografic Văratec și în dreapta pârâului Boița), aluvic 
(0,33% - V și NV localității Vălioara, dreapta Streiului, între localitățile Pui și 
Băiești și în dreapta aceluiași râu, în dreptul localităților Petros și Livadia), gleic 
(0,19% stânga Streiului, localitatea Baru și aval de aceasta, dar și în stânga Galbenei, 
în dreptul localității General Berthelot). Districambosolurile cu un orizont A ocric 
sau umbric (Ao, Au), unul intermediar cambic (Bv), iar ultimul C reprezentat de 
materialul parental consolidat alcătuit din roci acide metamorfice și magmatice, 
prezintă o textură nediferențiată sau slab diferențiată pe profil, ceea ce determină 
un regim aerohidric satisfăcător și un conținut mare de schelet, de unde și volumul 
edafic util mic, permeabilitatea ridicată și capacitatea scăzută de reținere a 
elementelor nutritive. Are un conținut de humus de 5-8%, care poate ajunge până 
la 20% (humus brut), o reacție puternic acidă 4,5-5,5, iar gradul de saturație în baze 
între 20 și 50%” (Mihalache M., 2006, pp. 85-86). Ca și subtipuri se remarcă 
Districambosolul tipic (20,44%, cu suprafețe extinse în munceii din estul pârâului 
Măteștilor și arealele montane dinspre contactul cu depresiunea până 1500 m, cel 
andic (6,33% - pe văile Streiului, Râului Mare, Râușor, Râu Bărbat), V. Mare și V. 
Mică, amonte de localitatea Balomir, la contactul Munților Șureanu cu munceii din 
nordul depresiunii, vestul localității Subcetate și disparat în Munții Poiana Ruscă), 
litic (2,41% - Munții Poiana Ruscă) și cel gleic (2,27% - interfluviul Râu Bărbat - 
Bărușor, Bărușor - Muncel și în NE Vârfului Muntelui din Șureanu). 
Districambosolurile umbric (1,13% Munții Retezat și Poiana Ruscă) şi aluvic-litic 
(0,93% - Munții Poiana Ruscă) au arii de dezvoltare mai restrânse. 
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A doua clasă de soluri ca pondere după Cambisoluri, Spodisolurile prin 
distribuția altitudinală a celor două tipuri: Prepodzol (14,34%) și Podzol (8,04%) 
tinde să întregească imaginea implicației reliefului în distribuția tipurilor de sol 
prin ,,transferarea” zonalității climatice învelișului pedologic (vezi cap. 2.2.6), motiv 
pentru care este caracteristică aproape exclusiv arealului montant sudic. 
Prepodzolurile au o structură a profilului alcătuită din ,,[…] următoarele 
orizonturi: O de 2-3 cm (resturi vegetale nedescompuse sau parțial descompuse), A 
ocric sau umbric (Ao, Au), B spodic feriiluvial (Bs), orizontul R (la 50-80 cm 
adâncime), fiind reprezentat din roci acide dezagregate sau consolidate. Au un 
conținut în humus propriu-zis de 1-2% (conținutul în humus brut poate ajunge 
până la 25% la suprafața solului), o reacție foarte puternic acidă 4-4,5, gradul de 
saturație în baze de 10-40%, drenaj foarte bun (datorită declivității și a prezenței 
fragmentelor de rocă pe profilul solului și o aprovizionare foarte scăzută cu 
elemente nutritive datorită acidității humusului. Temperaturile foarte scăzute 
induc o humificare foarte lentă” (Mihalache M., 2006, pp. 95-96). Cu ponderi 
aproximativ egale subtipurile de prepodzollitic (7.05% - cursul superior al 
Sibișelului, pârâului Măteștilor, Râului Alb, Râului Mare - subbazinele: Lăpușnicul 
Mare, Lăpușnicul Mic, Netiș, Bodu, Zlata) și tipic (7,29% - suprafețe reduse în 
Munții Șureanu, bazinul superior al Lăpușnicului Mare, nord-estul, nordul și nord-
vestul Munților Retezat, bazinele superioare ale Hobiței, Pârâului Zeicanilor, 
Bodului și versanții Culmii Tomeasa în Munții Țarcu, bazinul Lăpușnicul Mic în 
Munții Godeanu) fac trecerea spre penultimul etaj pedologic, cel al Podzolurilor, în 
care se evidențiază două subtipuri: scheletic (1,69% - bazinele superioare ale 
Sibișelului, Rușorului și Zlatei) și feriiluvic (6,35% - altitudinile superioare în 
Munții Țarcu și Lăpușnicul Mare - în special partea dreaptă și nord-estul Munților 
Retezat). Podzolurile au în structură un ,,[...] orizont O și/sau A ocric sau umbric 
(Ao, Au) urmat de un orizont eluvial albic (Ea) și orizont B spodic, humico-
feriiluvial sau feriiluvial (Bhs, Bs). Sunt soluri puternic acide (pH 3,5-4,5), gradul de 
saturație în baze variază între 6-20%, conținutul de humus brut alcătuit din acizi 
fulvici este cuprins între 10-20% în orizontul Au, 2-4% în orizontul Ea şi 10-15% în 
orizontul Bhs. Sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive și prezintă o 
activitate biologică scăzută. Pe profil sunt întâlnite numeroase fragmente de rocă, 
de unde și volumul edafic util scăzut” (Mihalache M., 2006, pp. 96-97). 

Cele mai mari înălțimi ale Munților Retezat sunt acoperite, uneori chiar 
începând cu 1.800 m, cu un strat continuu de Litosol distritic (2,83%), în timp ce în 
Godeanu acest strat este puternic fragmentat ,,pierzându-se” între tipurile 
prepodzolice. Alte subtipuri de litosol sunt: eutric (1,44% - văile Rușor, Sibișel și 
Râului Mare între localitate Brazi și proximitatea confluenței cu pârâul Gorganu), 
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scheletic (0,51% - dreapta Streiului, între pârâul Ohaba și Văratic, bazinul Văratic, 
și în dreptul localității Băiești), rendzinic (0,16% - Lăpușnicul Mare, amonte de 
confluența cu pârâul Galbena). Toate aceste subtipuri de litosoluri ,,[...] se definesc 
prin prezența orizontului Ao sau O având cel puțin 5 cm grosime urmat de primii 
20 de cm de rocă compactă continuă (Rn), material scheletic cu mai puțin de 10% 
pământ fin (Rp), orizont scheletic cu mai puțin de 25% material fin, care pot 
continua până la 50 cm adâncime sau material scheletic calcarifer cu peste 40% 
carbonat de calciu. […]. Însușirile lor depind de rocile pe seama cărora s-au format, 
acestea influențând variația pH-ului de la acid, în cazul rocilor magmatice și 
metamorfice acide (subtipul distritic) la bazic cum este cazul solurilor formate pe 
roci dure bogate în CaCO3 (subtipul scheletic), valorile medii întâlnindu-se la 
subtipul eutric” (Mihalache M., 2006, pp. 68-69). 
 

3.6.2. Relația înveliș pedologic – vegetație – factor antropic 
Cu toate că ,,[...] omul utilizează solul în procesul producției vegetale, 

constituindu-se totodată în principalul mijloc de producție în agricultură  și 
silvicultură” (Mihalache M., 2006, p. 6), relația sol - vegetație - animale este mult 
mai complexă și mai veche, deoarece ,,[...] solurile nu se pot forma în lipsa 
factorului biotic, dar acest factor nu poate fi considerat ca variabilă independentă 
deoarece este determinat de climă, sol și condiții locale (Florea, 2004, citat de 
Mihalache M., p. 8) (vezi cap. 2.2.4 și 2.2.6). În același timp ,,[...] vegetația 
influențează formarea solului prin furnizarea de materie organică, contribuind la 
acumularea humusului, atât cantitativ cât și calitativ” (Mihalache M., 2006, p. 8). 
Deși această relație este atât de complexă, perspectiva abordării va fi dinspre 
învelișul pedologic spre vegetație, considerând caracterul primului element ca fiind 
determinant deoarece ,,[...] vegetația acționează în procesul de solificare într-un 
timp foarte îndelungat, schimbarea asociațiilor vegetale producându-se mult mai 
rapid decât schimbarea învelișului de sol” (Mihalache M., 2006, p. 9). Prin această 
abordare, nu omitem rolul faunei din sol în procesul de pedogeneză, ci doar îl 
considerăm un element cu un grad prea mare de detaliu pentru un studiu de 
geografie regională. 

S-a considerat necesar a evidenția componența asociațiilor vegetale care se 
dezvoltă pe fiecare tip de sol în lipsa prezenței factorului antropic, iar acolo unde 
intervenția a fost marcantă s-a încercat o evaluare a ei. În lipsa unor materiale 
cartografice detaliate, această evaluare are un caracter calitativ și general. 

Indicii ecometrici, mai ales indicele de continentalism Gams (vezi cap. 
2.3.5) și implicațiile reliefului în etajarea verticală (vezi cap. 2.2.6) ne înfățișează o 
imagine generală ipotetic existentă în lipsa factorului antropic, potrivit căreia 
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majoritatea Țării Hațegului ar fi acoperită cu păduri de foioase și rășinoase, 
exceptând etajele subalpin și alpin. În timp, însă, această situație a suferit 
numeroase modificări, vegetația forestieră sau cea arbustivă subalpină s-a restrâns 
treptat în favoarea terenului agricol (există și exploatări forestiere fără schimbarea 
utilizării terenurilor!). Una dintre legitățile care a dictat acest proces a fost învelișul 
pedologic, prin caracteristica de fertilitate. Fără a mai repeta cazurile Aluvisolurilor, 
Hidrisolurilor și Districambisolului aluvic (vezi cap. 2.4.5) se prezintă situația 
folosinței terenurilor pentru fiecare tip de sol. 

Cum arealul depresionar a suportat impactul antropic cel mai semnificativ, 
solurile de aici au cunoscut cea mai mare schimbare de asociații vegetale susținute 
(Figura 2984). Drept urmare, Preluvosolurile sunt utilizate astăzi în special pentru 
terenuri arabile, fânațe, livezi (preluvosolul roșcat) și mai rar pășuni și păduri 
(preluvosolul tipic), în timp ce Luvosolurile sunt utilizate pe suprafețe importante 
pentru culturi, fânațe și pășuni (luvosolurile: albic, albic-stagnic și gleic) sau 
preponderent pentru pășuni (luvosolurile litic și albic-litic). Subtipurile care mai 
păstrează vegetația forestieră pe importante suprafețe sunt Luvosolurile tipic, calcic, 
litic-calcic, rezicalcaric, stagnic, stagnic-roșcat și stagnic-albic, ultimul dintre ele 
fiind utilizat pentru livezi, care prezintă o continuitate de exploatare importantă85 
pe Faeziomurile cambice și gleice din nord-nord-vestul depresiunii. Celălalt tip din 
clasa Molisoluri, Rendzinele, susține cu precădere păduri de foioase și rășinoase, 
pășuni alpine (Rendzina scheletică). 

Eutricambosolurile dezvoltă o vegetație diversificată de la culturi (subtipul 
gleic) la pășuni (subtipurile: tipic și aluvic) și păduri, în special de foioase (andic și 
rodic), în timp ce vegetația predominantă pe Districambisoluri, al doilea tip din 
clasa Cambisolurilor, este forestieră (foioase și/sau rășinoase), cu suprafețe reduse 
de pășuni, Districambisolurile gleice făcând excepție prin suprafețele majoritare 
ocupate de pajiști. 

Vegetația caracteristică în cazul Prepodzolurilor este preponderent 
forestieră, de amestec (Prepodzol tipic) sau de rășinoase (subtipul litic), iar în cazul 
Podzolurilor involuează spre arbuști subalpini, pășuni alpine, în mai puține cazuri 
întâlnindu-se păduri de rășinoase. 

Pe cele mai înalte suprafețe, în contextul Litosolului distritic, sunt prezente 
pășuni alpine și arbuști subalpini. Alte subtipuri de litosoluri susțin păduri de 
foioase și amestec (subtipul eutric) sau rășinoase (subtipul rendzinic).  

                                                            
84 Ibidem. 
85 http://mapire.eu/en/map/fms-transylvania/?zoom=13&lat=45.61867&lon=22.89127	
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O variantă de reprezentare grafică a relațiilor ce se stabilesc între 
elementele cadrului natural în general și a implicațiilor intervenției factorului 
antropic la nivelul distribuției zonale a vegetației poate fi reprezentat prin 
intermediul profilelor complexe (Figura 30). În acest sens, s-au ales două studii de 
caz pe direcția aproximativă nord-sud care reușesc să surprindă sugestiv corelația 
petrografie - altitudine (unitate de relief) - soluri - vegetație (vezi cap. 2.1.2, 2.1.4, 
2.2.6, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.1). 

 
3.6.3. Implicația elementelor biopedologice în caracterul agricol al 

Țării Hațegului 
Caracteristica principală a învelișului de soluri (fertilitatea) a direcționat 

acțiunea de schimbare a utilizării terenului din partea factorului antropic, ulterior a 
caracterului agriculturii practicate. Se poate accepta, la nivel general, că există două 
tipuri de agricultură: una în care predomină cultura plantelor (în partea joasă a 
depresiunii, unde sunt concentrate terenurile cvasiplane pretabile a fi cultivate) și una 
în care predomină creșterea animalelor (arealele de contact a unității depresionare cu 
spațiul montan sau chiar în unitățile montane joase). Această diferențiere se transferă 
populației, unde, încă, se mai păstrează apelativele de ,,[...] țăreni (țărani) sau chiar 
golani pentru locuitorii din arealul cerealier și mărgineni sau momârlani pentru cei 
care au ca ocupație principală creșterea animalelor” (Vuia R., 1926, p. 17). 

Mergând mai în detaliu, Popa N. (1999) identifică cinci domenii de 
producție agricolă, care datorită faptului că au la bază caracteristica învelișului de 
soluri, rezultat a interacțiunii celorlalte elemente ale cadrului natural, sunt 
reperabile în teritoriu și astăzi cu toate că intensitatea activităților agricole a scăzut. 
Acestea sunt (pp. 316-320): agrozootehnic (câmpia piemontană și părțile terminale 
ale dealurilor piemontane), agro-pastoral-pomicol (nord-vestul Depresiunii 
Hațegului - unitățile de deal de pe stânga râului Breazova - Galbena și bazinele 
inferioare ale Densușului și Răchitovei, sectoare marginale din vestul câmpiei 
piemontane joase), agro-pastoral (cea mai mare parte a dealurilor piemontane, 
unitățile sudice și extrem răsăritene mai înalte ale câmpiei piemontane, precum și o 
parte a Munților Poiana Ruscă), pastoral-agricol (spațiul de contact cu unitatea 
montană înaltă din sud), pastoral (areale montane cu excepția Munților Poiana 
Ruscă). 

În funcție de domeniile agricole peste care se suprapune extravilanul unei 
localități, ea poate fi încadrată într-un anume profil agricol (Popa N., 1999, p. 322), 
categoriile fiind identice cu ale domeniilor. 
 



V
f.

 P
lo

pi
11

47
 m

P
in

u
l 

cu
 F

lu
tu

ri
95

7 
m

V
f.

 B
ră

de
tu

lu
i

18
61

 m

18
61

 m
23

72
 m L

S
 d

i

M
-ț

ii
 Ș

u
re

an
u

M
-ț

ii
 R

et
ez

at

20
00

25
00

D
l.

 M
u

ch
ia

81
3 

m

V
f.

 P
ăp

u
și

i
25

03
 m

R
. S

tr
ei

D
C

 t
i

A
m

fi
bo

li
te

Ju
ra

si
c

M
ag

m
 p

al
eo

z

S
is

tu
ri

ve
rz

i

C
ar

b
P

ro
t

E
C

 r
o

L
V

 t
i

L
V

 c
a

L
V

 s
t-

gc

L
V

 r
k

D
C

 t
i

D
C

 g
c

P
D

 f
e

D
C

 u
m

L
V

 q
q

A
S

 g
l

L
S

 q
q

50
0

10
00

15
00

V
f.

 P
el

ea
ga

25
07

 m

90
0 

m

P
r.

 
R

ac
h

it
ov

a
P

r.
D

en
su

ș
P

r.
 

B
re

az
ov

a

F
u

rc
ăt

u
ra

 
C

lo
po

ti
ve

i
14

57
 m

C
u

lm
ea

 
B

re
az

ov
a

57
3 

m

L
oc

. 
P

eș
te

n
iț

a

P
r.

 
P

eș
te

n
iț

a

D
l.

T
ei

u
șu

lu
i

74
0 

m

D
C

 t
i

L
V

 u
m

-a
b

A
m

fi
bo

li
te

Ju
ra

si
c

C
re

ta
ci

c
C

re
ta

ci
c

N
eo

ge
n

N
eo

ge
n

N
eo

ge
n

P
al

eo
ge

n

Ș
is

tu
ri

ve
rz

i

Ș
is

tu
ri

ve
rz

i

M
ag

m
at

it
e

pe
rm

ia
e

M
ag

m
at

it
e

pe
rm

ia
e

Q

Q
Q

Q

L
V

st
-g

c
L

V
um

-a
b

L
V

li
-c

a
L

vg
c

A
S

 d
i

L
S

 u
m

-a
b

E
C

 t
iA

S
 g

l
L

V
 a

b-
st

L
V

 a
b

L
V

 s
t

D
C

 l
i

E
P

 t
i

D
C

 t
i

P
D

 f
e

E
P

 l
i

L
vg

c
L

vs
t

A
sg

l
F

Z
 g

r
E

R
 t

iA
sg

l

L
V

 a
b

-l
i

E
C

 t
i

L
S

 u
m

-a
b

L
V

 u
m

-a
b

L
V

 s
t-

gc

L
V

 r
k

E
R

 t
i

F
Z

 g
r

L
V

 g
c

L
V

 g
c

L
V

 l
i-

ca
L

V
 s

t

L
V

 a
b

-s
t

A
S

 g
l

A
S

 d
i

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

50
0

10
00

15
00

20
00

5
1
0

1
5

2
0

2
5

2
5

3
0

P
D

 f
e

E
P

 l
i

E
P

 t
i

D
C

 t
i

D
C

 t
i

D
C

 t
i

E
C

 r
o

L
V

 c
a

L
V

 t
i

D
C

 t
i

D
C

 u
m

D
C

 l
i

L
V

 s
t

L
V

 a
b

L
S

 d
i

1.
   

  U
ti

li
za

re
 t

er
en

ur
i

2.
   

  S
ol

ur
i

3.
   

  T
ip

ur
i 

ge
ne

ti
ce

 d
e 

ro
ci

C
at

eg
or

ii
 d

e 
p

ro
fi

lu
ri

m

M
un

ţi
 î

na
lţ

i

M
un

ţi
 j

oş
i

M
un

ce
i

D
ea

lu
ri

C
âm

pi
i 

în
al

te

C
âm

pi
i 

jo
as

e

L
un

ci

U
n

it
ăţ

i 
d

e 
re

li
ef

a

P
ro

fi
l 

b

P
ro

fi
l 

a

b

D
is

tr
ib

u
ți

a 
pr

ofi
lu

ri
lo

r 
la

 
n

iv
el

u
l 

Ț
ăr

ii
 H

aț
eg

u
lu

i

1.
 O

rt
of

ot
op

la
n

u
ri

 1
:5

00
0 

(2
00

5)
;

2.
 H

ăr
ți

 p
ed

ol
og

ic
e 

1:
20

0 
00

0,
 f

oi
le

:
25

 D
ev

a 
(1

97
7)

, 2
6 

O
ră

șt
ie

 (
19

79
),

32
 O

rș
ov

a 
(1

98
4)

;
3.

 H
ăr

ți
 g

eo
lo

gi
ce

 1
:2

00
 0

00
, f

oi
le

:
25

 D
ev

a 
(1

96
7)

, 2
6 

O
ră

șt
ie

 (
19

68
),

32
 B

ai
a 

de
 A

ra
m

ă 
(1

96
8)

;

S
u

rs
ă 

d
at

e:

4
0

4
5

5
0

k
m

V
f.

 P
et

re
an

u
18

95
 m

C
u

lm
ea

 A
lb

el
e

20
83

 m

V
f.

 Z
ei

cu
20

65
 m

16
44

 m

R
âu

 Ș
es

L
. G

u
ra

 
A

pe
lo

r

L
ăp

u
sn

ic
u

l
M

ic

V
f.

 B
or

ăs
cu

21
57

 m
V

f.
 B

or
ăs

cu
21

90
 m

L
S

 d
i

E
P

 l
i

E
P

 l
i

E
P

 t
i

P
D

 f
e

Ș
is

tu
ri

ve
rz

i

Ș
is

tu
ri

ve
rz

i

C
ar

b
pe

rm
C

ar
b

pe
rm

Ju
ra

si
c

C
re

ta
ci

c

A
m

fi
bo

li
te

M
ag

m
at

it
e

pe
rm

ia
e

P
D

 f
e

E
P

 l
i

L
S

 d
i

44

M
un

ți
i 

Ț
ar

cu
M

-ț
ii

 P
oi

an
a 

R
u

sc
ă

M
-ț

ii
 Ț

ar
cu

M
-ț

ii
 G

od
ea

n
u

3
5

k
m

1 2 3

S
ol

u
ri

 T
ip

ic

L
it

ic

T
ip

ic

S
ta

gn
ic

-g
le

ic

G
le

ic

L
it

ic
-c

al
ci

c

F
er

ii
lu

vi
c

S
ta

gn
ic

S
P

O
D

IS
O

L
U

R
I

A
N

T
R

IS
O

L
U

R
I

P
re

p
od

zo
l

P
od

zo
l

E
ro

d
oz

ol

A
lb

ic
-s

ta
gn

ic

R
ez

ic
al

ca
ri

c

A
lb

ic

A
lb

ic
-l

it
ic

 U
m

br
ic

-a
lb

ic

T
ip

ic

C
al

ci
c

L
U

V
IS

O
L

U
R

I
L

u
vo

so
l

G
le

ic

L
it

ic

U
m

br
ic

T
ip

ic

D
is

tr
ic

am
b

os
ol

T
ip

ic

R
od

ic

G
re

ic

G
le

ic

D
is

tr
ic

S
ch

el
et

ic

D
is

tr
ic

P
R

O
T

IS
O

L
U

R
I

C
E

R
N

IS
O

L
U

R
I

C
A

M
B

IS
O

L
U

R
I

L
it

os
ol

A
lu

vi
os

ol

F
ae

zi
om

E
u

tr
ic

am
b

os
ol

P
ăd

ur
e 

fo
io

as
e 

(s
te

ja
r)

In
tr

av
il

an

P
ăș

un
e

F
ân

ea
ță

T
er

en
 a

ra
bi

l

L
iv

ad
ă

L
ac

ur
i

P
ăd

ur
e 

fo
io

as
e 

(f
ag

)

P
ăd

ur
e 

ră
și

no
as

e

V
eg

et
aț

ie
 s

ub
al

pi
nă

S
tâ

nc
ăr

ie

U
ti

li
za

re
 t

er
en

u
ri

M
ag

m
at

it
e 

pa
le

oz
oi

ce

A
m

fi
bo

li
te

S
is

tu
ri

 v
er

zi

C
ar

bo
ni

fe
r-

P
er

m
ia

ne

P
ro

te
ro

zo
ic

 -
 C

ar
bo

ni
fe

re

C
ua

te
rn

ar
e

N
eo

ge
ne

P
al

eo
ge

ne

C
re

ta
ci

ce

Ju
ra

si
ce

S
ed

im
en

ta
re

T
ip

u
ri

 g
en

et
ic

e 
d

e 
ro

ci
M

ag
m

at
ic

e

M
et

am
or

fi
ce

m

L
.

S
u

bc
et

at
e

F
ig

u
ra

 3
0.

 C
or

el
aț

ia
 g

eo
lo

gi
e-

al
ti

tu
di

ne
-s

ol
-v

eg
et

aț
ie

 l
a 

ni
ve

lu
l 

Ț
ăr

ii
 H

aț
eg

ul
ui



 
120 

Calitatea suprafețelor agricole și caracteristicile domeniilor de producție 
agricolă sunt reflectate în tipurile tradiționale de păstorit, unde Vuia R. (1965), citat 
de Popa N. (1999, pp. 148-152) identifică trei tipuri: agricol local, agricol cu stâna la 
munte, care are două subtipuri (subtipul satelor din zona joasă și subtipul satelor de 
la poalele munților) și păstoritul din zona fânațelor. 

Primul tip este caracteristic localităților dinspre Poiana Ruscă (Răchitova, 
Poieni, Criva, Ștei), cu stâne schimbătoare pe hotarul comunei, într-un strâns 
raport cu sistemul de alternare al culturilor. În acest caz, păstoritul vine ca o 
completare la cultura plantelor. 

Păstoritul în cazul satelor din zona joasă a depresiunii ,,[...] are un rol 
secundar, turmele fiind duse la munte pentru vărat, urmând să revină când se 
termină secerișul cerealelor, locul stânii din munte fiind luat de strungă sau chiar o 
stână mutătoare, valorificându-se, astfel, solele destinate culturii plantelor sau 
islazului” (Vuia R., 1964, p. 71, citat de Popa N., 1999, p. 150). Pentru satele de la 
contactul cu unitatea montană ,,[...] în procesul pendulării dintre unitatea 
depresionară și munte intervin și alte etape, reprezentate de valorificarea periodică 
(la urcatul și coborâtul oilor) a fânațelor de fân de pe munții joși din proximitatea 
localităților, unde se realizează și o parte a iernării, motiv pentru care durata etapei 
de păstorit agricol local este astfel mult mai redusă decât în cazul celuilalt subtip” 
(Popa N., 1999, pp. 151-152). 

Păstoritul din zona fânațelor (localitățile Federi și Fizești) are ca și ,,[...] 
caracteristică principală participarea masivă a oamenilor și animalelor la văratul 
din munte” (Vuia R., 1964, p. 116, citat de Popa N., 1999, p. 152). Primăvara, oile 
sunt duse la sălașele de la fânațe, timp de 1-2 săptămâni, apoi la sfârșitul lunii mai, 
plecau la munte, de unde reveneau după aproximativ o lună la sălașele de pe fânațe 
(fiecare proprietar cu oile lui). Toamna, mărginenii făceau și mici drumuri de 
transhumanță spre Văile Streiului inferior și Mureșului până la căderea zăpezii, 
după care se reîntorceau la sălașe. Numărul mare de oi a necesitat închirierea și a 
altor munți în sud-estul Retezatului” (Vuia R., 1964, pp. 116-121, citat de Popa N., 
1999, p. 152). 

Dispunerea unităților de relief față de Țara Hațegului cu important rol 
defensiv favorizant pentru locuirea permanentă chiar în circumstanțele 
instabilității geopolitice ale mileniilor trecute, suprapus unui cadru pedologic 
divers, dar cu potențial relativ redus, exploatat în totalitate, poate fi considerat 
principalul motiv al ,,[...] colonizării treptate, începând cu veacul al XVI-lea, a 
Depresiunii Petroșani, precum și trecerea peste munți a unor grupuri de hațegani 
care vor întemeia, la sud de Carpați, un însemnat număr de sate, ori părți de sate, 
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rod al pendulării transhumante ori a altor activități, tot economice (Popa N., 1999, 
p. 258). 
 

3.6.4. Fauna  
Diversitatea este caracteristica pe care o au în comun elementele cadrului 

natural, dar care pare, totuși, cel mai potrivit a fi atribuite lumii vii, adică vegetației 
și faunei. Protejarea acestor două elemente a fost una dintre principalele rațiuni în 
declararea ariilor protejate (Figura 3186), care încadrează aproape întreg teritoriul 
regiunii studiate. Situația fericită de ansamblu, din momentul de față, se datorează, 
în ciuda unei îndelungate și permanente locuiri, lipsei poluatorilor de mare risc și 
existența unei comuniuni exemplare dintre om și natură, materializate prin 
existența a numeroase habitate naturale sau puțin modificate. În acestea-și găsește 
adăpost o faună bogată ca număr de specii și exemplare care alcătuiesc populațiile 
acestor specii.  

Rămase încă puțin cunoscute, cu toate că au fost studiate, nevertebratele se 
evidențiază la nivelul Țării Hațegului prin Lepidoptere (75% din fluturii din țară 
pot fi întâlniți aici)87. Ba mai mult, în Munții Retezat a fost declarată o Arie de 
Importanță Lepidopterologică Europeană (Lunca Berhina)88. Specii ale ordinelor 
Coleoptere sau Ortoptere se pot și ele remarca prin importanță.89 

Dintre vertebrate, la nivelul Parcului Național Retezat, Rezervație a 
Biosferei, sunt prezente 11 specii de pești (păstrăv, clean, mreană, nisiparnița), 10 
specii de amfibieni (mai mult de jumătate din totalul național), 9 specii de șerpi 
(40% din totalul național), 185 de specii de păsări (1/2 din totalul național), 55 de 
specii de mamifere (23% din mamiferele terestre ale Europei), dintre care cele mai 
importante carnivore mari (lupul – Canis lupus, ursul – Ursus arctos și râsul – Lynx 
lynx), ierbivore mari (capra neagră – Rupicapra rupicapra, cerbul – Cervus elaphus, 
căpriorul – Capreolus capreolus etc.), vidra - Lutra lutra, marmota – Marmota 
marmota (introdusă în 1973)90. Alături de o bună parte dintre acestea (cu excepția 
în special a caprei negre și a marmotei), în Parcul Natural Grădiștea Muncelului-
Cioclovina au mai fost identificate: mistrețul – Sus scrofa, pisica sălbatică – Felis 
silvestris, vulpea – Vulpes vulpes, jderul – Martes martes, bursucul – Melesmeles, 
veverița – Sciurus vulgaris, dihorul – Mustela mutorius, hermelina – Mustela 
                                                            
86 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
87 http://www.hateggeoparc.ro/noutati/expozitii-de-arta-si-tradiii-in-geoparc/ 
88 (2012), Planul de Management al PNRRB 2012-202I, Regia Națională a Pădurilor, p. 38. 
89 (2013), Planul de Management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Regia 
Națională a Pădurilor, p. 59.	
90 (2012), Planul de Management al PNRRB 2012-202I, Regia Națională a Pădurilor, pp. 38-39. 
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erminea91 etc., multe dintre ele cu valoare cinegetică” (Străteanu Amalia Geanina et 
al., 2009).  

Un element de prim rang al faunei sălbatice carpatine, zimbrul (Bison 
bonasus), a fost repus în libertate în Munții Țarcu, în iunie 2015, după mai bine de 
200 de ani, în care tot din cauze antropice a lipsit92. Readucerea zimbrilor în 
libertate este o dovadă că politicile comune puse în practică de colective cu vocație 
în acest sens au șanse reale de reușită. Mai rămâne să se copieze politica și în ceea ce 
privește zăganul (Gypaetus barbatus), care era stăpânul înălțimilor până în deceniul 
trei al secolului trecut.93 

,,În peşterile din perimetrul Parcului Natural ,,Grădiștea Muncelului – 
Cioclovina’’ au fost identificate mai multe specii de lilieci, dintre care: liliacul mare 
de amurg – Nyctalus noctula, liliacul pitic – Pipistrellus pipistrellus, liliacul mare cu 
potcoavă – Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis. 
Ultimele 3 specii necesită desemnarea de arii speciale de conservare, fapt impus atât 
de legislaţia europeană în domeniu, cât şi de cea românească. Peştera Şura Mare 
adăpostea între anii 1960 - 1970 una din cele mai mari colonii în hibernare din 
Europa, însumând peste 100.000 de indivizi de Pipistrellus pipistrellus şi 
Miniopterus schreibersii. Observaţii recente în această peşteră au pus în evidenţă 
prezenţa în continuare a unei mari populaţii de lilieci cca. 90.000 de indivizi aflaţi 
în hibernare”94. Fauna din Munții Poiana Ruscă este asemănătoare cu cea a 
Munților Șureanu, cu excepția liliecilor. În arealul depresionar, fauna este mai 
săracă în mamifere mari, rozătoarele și păsările (ex. fazanul – Phasanius colchicus) 
fiind cele mai răspândite. 

 
3.7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A CADRULUI NATURAL 

ȘI PROTECȚIA ELEMENTELOR ACESTUIA 
 
Valorificarea superioară a unei resurse poate însemna, în funcție de 

caracterul acesteia, nedeprecierea parametrilor cantitativi și calitativi intrinseci, 
preocuparea pentru refacerea acesteia sau, în cazul resurselor de subsol, diminuarea 

                                                            
91 (2013), Planul de Management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Regia 
Națională a Pădurilor, p. 61. 
92 http://e-zeppelin.ro/eliberare-de-zimbri-in-carpatii-meridionali/ 
93 http://animaledisparute.weebly.com/zaganul.html 
94 (2003), Planul de Management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Regia 
Națională a Pădurilor, p. 61). 
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minimală a impactului asupra celorlalte elemente componente ale mediului 
înconjurător. 

Acest deziderat are în Țara Hațegului condiții reale de împlinire, dacă 
ținem cont că ,,[...] doar 0,9% din totalul regiunii nu este inclusă într-o arie 
protejată de interes național” (Hognogi Gh., 2013, p. 129). Cea mai veche dintre 
aceste arii este Parcul Național Retezat, categoria II IUCN, înființat în 193595, care 
ocupă 20,2% din totalul spațiului studiat (Figura 3196). În interiorul acestuia se 
găsește arealul cu cel mai mare grad de protecție  (I IUCN), Rezervația Științifică 
Gemenele, suprapusă peste o parte a bazinului hidrografic Zlata (afluent de dreapta 
al Râului Mare). Tot în categoria II IUCN, dar cu o pondere mult mai redusă la 
nivelul spațiului hațegan, doar 0,03% se încadrează Parcul Național Domogled-
Valea Cernei. Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina (V IUCN) este a 
doua arie protejată ca și vechime (înființată la nivel județean în 1979 și recunoscută 
ca arie de interes național în 200097), ocupând peste 10% din total. Ultima arie 
protejată recunoscută ca și Parc Natural în 2004, iar apoi acceptată în rețeaua EGN 
(European Geoparks Network), este Geoparcul Dinozaurilor-Țara Hațegului (V 
IUCN).98 

În categoria IV (IUCN) se încadrează nu mai puțin de 11 rezervații 
naturale (2 geomorfologice, 3 paleontologice și 6 floristice), 3 dintre ele în Parcul 
Natural și 8 în Geoparc. 

Ca și arie protejată, ,,[...] geoparcul are un caracter inovativ și, în același 
timp, deosebit de util pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor” (Hognogi 
Gh., 2013, p. 129). Cu toate că celelalte două arii protejate nu sunt atât de presate 
pentru îndeplinirea unor prevederi venite din exterior, atitudinea conducerii 
geoparcului, fără a lua în considerare că are un caracter impus, ar trebui să fie luată 
ca și model. Conștientizarea faptului că nu este suficient doar a fi recunoscută și 
declarată o arie protejată presupune o îndelungată muncă de conștientizare, în 
rândul populației, a importanței obiectivelor care au impus constituirea ei. 

Cu privire la gestionarea arealelor protejate, se observă o diferență de 
atitudine între Geoparcul Dinozaurilor - Țara Hațegului și celelalte două arii, 
concretizată în diverse acțiuni de conștientizare a locuitorilor (tineri/adulți) și de 
amenajare a unor obiective, trasee etc. Această realitate se datorează în mare parte 
administratorului, Universitatea din București, care prin competența angajaților săi 
                                                            
95 (2012), Planul de Management al PNRRB 2012-202I, Regia Națională a Pădurilor, p. 13. 
96 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
97 (2013), Planul de Management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, Regia 
Națională a Pădurilor, p. 8. 
98 http://www.hateggeoparc.ro/despre-geoparc/istoric/ 
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a reușit să obțină cu fiecare evaluare (2010 și 2014) un vot de încredere din partea 
EGN și GGN (Global Geoparks Network)99. 

Tot cu privire la gestionarea resurselor trebuie menționat că ariile protejate, 
prin personalitatea lor juridică, au posibilitatea de a opri exploatările de resurse al 
căror impact pentru mediu este mult prea mare în comparație cu câștigul 
economic. De actualitate sunt construcția microhidrocentralelor100 și exploatările 
forestiere101, legat de care reprezentanții acestora trebuie să fie de o obiectivitate 
maximă dusă spre un ușor subiectivism inerent unei meserii practicate cu vocație. 
 ,,România, ca stat membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze 
legislaţia referitoare la conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000. 
Prin urmare, la nivelul Țării Hațegului, 47% din suprafață a fost declarat sit SCI 
(Munții Retezat-20,6%, Strei-Hațeg-16,57% și Grădiștea Muncelului-Cioclovina-
10,16%), în timp ce 30,05% a fost declarat sit SPA (Munții Retezat-20,24%, Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina-10,16%)” (Hognogi Gh., p. 129). 
 
 3.8. CONCLUZII 
 
 Favorizant sau inhibator, cadrul natural îşi pune pecetea asupra conturării 
oricărui tip de teritoriu, cazul regiunii prezente nefăcând excepţie. Atributele unui 
teritoriu de proiect sunt întrunite şi din perspectiva interrelaţiilor elementelor 
fizico-geografice cu celelalte componente (habitat, infrastructuri, activităţi 
economice etc.). Gradul ridicat de accesibilitate, dictat de dispunerea depresiunii 
sub formă de amfiteatru, gradul de locuire superior al vetrei depresionare, climatul 
de adăpost, utilizarea complexă a resurselor de apă, fertilitatea solurilor, coroborate 
cu individualizarea unor peisaje spectaculoase, recunoscute prin declararea lor ca 
areale protejate, toate concură la afirmarea unei regiuni cu adevărat funcţionale 
(Tabelul 5). Alături de fenomenele de risc ce au loc, condiţionate de contextul 
geologic, parametrii climatici şi edafici, activităţile antropice, uneori iraţionale şi 
gândite pe termen scurt, îşi spun şi ele cuvântul prin amplitudinea dată de acţiunile 
de defrişare, construcţia de microhidrocentrale sau comportamentul inadecvat cu 
privire la speciile de plante şi animale ce se regăsesc în cuprinsul arealelor protejate. 

Oportunităţile identificate prin elaborarea analizei SWOT pun accentul pe 
conservarea şi valorificarea potenţialului natural existent (prin amenajarea unor 

                                                            
99 http://www.hateggeoparc.ro/despre-geoparc/istoric/ 
100 http://www.hateggeoparc.ro/noutati/pozitia-uagdth-/ 
101 http://adevarul.ro/locale/hunedoara/defrisari-nemiloase-parcul-national-retezat-primele-hectare-
padure-cad-spicele-fata-taietorilor-lemne-1_5513073d448e03c0fde79a1d/index.html 
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puncte de belvedere), fie agricol (prin ferme), fie turistic, promovarea acestuia 
succesiv cu educarea comunităților și turiştilor privind comportamentul necesar a 
fi respectat în cadrul arealelor protejate, revigorarea unor ateliere de formare în 
tainele unui meşteşug etc. 
 

Tabelul 5. Analiza SWOT a cadrului natural al Ţării Haţegului 
 

Puncte tari Puncte slabe 
- peisaj montan spectaculos 

generat de prezenţa lacurilor 
glaciare din Munţii Retezat, 
Godeanu, Ţarcu şi a reliefului 
carstic din Munţii Şureanu; 

- prezenţa pasurilor şi 
trecătorilor; 

- organisme hidrografice cu 
debite bogate; 

- specii de plante relicte; 
- existenţa arealelor protejate  

(99%); 
- prezenţa fosilelor (12 specii de 

dinozauri); 
- prezenţa grohoturilor (garduri 

din blocuri de granit puternic 
rulate) ca reper de specificitate 
al satelor din Ţara Haţegului; 

- favorabilitate a locuirii dată de 
valorile parametrilor 
geomorfometrici pentru arealul 
depresionar; 

- prezenţa a numeroase puncte de 
belvedere; 

- numărul ridicat de habitate 
naturale sau puţin modificate; 

- potenţial agricol ridicat dat de 
terenurile fertile din arealul 
depresionar și suprafețele 

- prăbuşiri de stânci  în arealele 
montane sudice și nord-estice; 

- cantitate redusă de resurse minerale; 
- posibilitatea crescută de apariţie a 

inundaţiilor; 
- grad scăzut de pregătire a 

comunităţilor locale în cazul unor 
inundaţii; 

- interes destul de scăzut din partea 
autorităţilor locale pentru realizarea 
unor parteneriate public-privat; 

- amplitudinea construirii de 
microhidrocentrale pe mai multe 
râuri din teritoriu; 

- restrângerea suprafeţelor acoperite 
de vegetaţie forestieră, în contextul 
defrişărilor; 

- dispariţia zăganului datorită 
acţiunilor antropice. 
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însorite din Munții Șureanu și 
Poiana Ruscă; 

- climat de adăpost conferit de 
unitățile montane învecinate; 

- prezenţa zimbrilor în libertate şi 
a Rezervaţiei de zimbri din 
Pădurea Slivuţ; 

- prezenţa staţiunilor montane. 
Oportunităţi Ameninţări 

- crearea unor trasee turistice 
tematice şi integrate şi 
amenajarea unor puncte de 
belvedere; 

- crearea unui laborator de 
geomorfologie în aer liber în 
Munţii Şureanu, în vederea 
studierii fenomenelor 
geomorfologice, hidrologice sau 
edafice existente; 

- valorificarea terenurilor agricole 
prin coagularea unor exploataţii 
agricole/ferme în asociere; 

- reabilitarea activităţilor de 
piuărit, vâltorit şi morărit, 
inclusiv prin crearea unor 
ateliere de formare profesională. 

- dispariţia elementelor peisagistice 
naturale şi culturale reprezentative; 

- apariţia unor importante fenomene 
de risc geomorfologic şi hidrologic 
în contextul defrişărilor şi 
destabilizării versanţilor; 

- creşterea presiunii antropice asupra 
arealelor protejate. 

 
Evoluția paleogeografică este, în linii majore, responsabilă de configurația 

actuală a reliefului Țării Hațegului, concretizată în anumite caracteristici 
morfometrice cu implicații cuantificabile în ceea ce privește distribuția celorlalte 
elemente ale cadrului natural, dar și a celor antropice. Tot aici trebuie căutate 
răspunsurile pentru distribuția și magnitudinea proceselor de modelare a 
versanților. Diversitatea petrografică se regăsește și în caracteristicile pedologice, 
însă resursele cel mai des asociate cu aceasta ca și rezultat al evoluției geologice sunt 
cele minerale și paleontologice. Dacă primele nu au rezonanță nici măcar la nivel 
național, ultimele sunt recunoscute la nivel planetar, motiv pentru care a și fost 
posibilă constituirea unei arii protejate de complexitatea unui geoparc. 
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 Fără a uita că este rezultatul unei evoluții geologice într-un context de 
factori externi, (deseori, în mare măsură generați - ex. clima), relieful se constituie 
într-un element de individualizare pentru ,,țară”, indiferent că referirea se face la 
contextul teritorial sau la arealul din interiorul limitelor. Prin dispunerea unităților 
montane față de circulația maselor de aer și amplitudinea hipsometrică de 2.233 m, 
relieful reprezintă principalul factor climatogen, din care postură determină 
comportamente specifice la nivelul scurgerii și zonificări biopedogeografice. Rolul 
caracteristicilor cantitative ale reliefului au fost demonstrate în analizele de 
ansamblu și/sau detaliu asupra distribuției spațiului construit, a traseelor 
infrastructurii de acces și a evoluției istorice a regiunii.  
 Cu amplitudini importante în ceea ce privește principalii parametri 
climatici (temperatură și precipitații), răspuns al amplitudinii hipsometrice, clima 
influențează direct scurgerea în albie și generează zonificări altitudinale a solurilor 
și vegetației. Ultima implicație poate fi identificată prin intermediul indicilor 
ecometrici. Durata stratului de zăpadă a făcut posibilă existența atât în interiorul, 
dar mai ales în exteriorul spațiului hațegan, a stațiunilor montane și aglomerărilor 
de unități de cazare ce facilitează petrecerea timpului liber în spațiul montan. 
 Elementele hidrologice reprezintă a treia categorie de elemente ale cadrului 
natural (alături de evoluția paleontologică și relief) care imprimă un caracter de 
specificitate regiunii. Nu o face prin caracteristicile hidrogeologice deși acestea au 
avut un rol evident în evoluție, ci prin cele potamologice și limnologice a căror 
reprezentativitate la nivel național este recunoscută. Implicațiile majore ale 
comportamentului acestor elemente se oglindește în diversificarea cadrului 
biopedologic, amplasarea localităților și trasarea căilor de acces. O străveche și 
continuă locuire nu poate fi imaginată fără existența și utilizarea resurselor de apă, 
care a cunoscut etape excedentare și deficitare în funcție de contextul istoric și 
social. În timp, aceste resurse au fost utilizate nu doar în alimentație ci și în 
agricultură sau industrie (industrie tradițională, industria extractivă, industria 
energiei electrice, alimentară etc.). 
 Caracteristica principală a învelișului pedologic, diversitatea, nu a garantat 
și suficiența, în perioade de intensă activitate agricolă, cu toate că suprafețele 
câștigate în dauna vegetației forestiere sau a celei arbustive subalpine au fost 
importante. Urmarea acestei realități a fost colonizarea treptată a Depresiunii 
Petroșani și a unor areale din sudul Carpaților. Implicații interesante ale 
caracteristicilor învelișului pedologic se regăsesc în caracteristicile agricole ale Țării 
Hațegului (domenii de producție, profil agricol al localităților sau tipuri de păstorit) 
și indirect prin habitatele susținute în diversitatea faunistică. 
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 Dovadă a conștientizării diversității și calității elementelor cadrului natural 
stau cele trei arii de interes național (Parcul Național Retezat Rezervație a Biosferei, 
Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina și Geoparcul Dinozaurilor-Țara 
Hațegului), a căror principală menire o reprezintă protecția, conștientizarea în 
rândul populației și amenajarea pentru o dezvoltare reală a acestui spațiu. 
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CAPITOLUL 4.  
SPECIFICITĂȚI GEODEMOGRAFICE ȘI DE HABITAT  

 
 

4.1. OBIECTIVE ȘI REPERE METODOLOGICE 
 
În vederea surprinderii componentei demografice şi impactul resurselor 

umane asupra habitatelor create, temporal şi spaţial, au fost îndeplinite următoarele 
obiective: 
 analiza potenţialului demografic şi a structurilor geodemografice ale 

populaţiei din Ţara Haţegului; 
 analiza bilanţului demografic natural şi migratoriu la nivelul regiunii şi 

determinarea fluxurilor de migraţie externe; 
 evaluarea evoluţiei vetrelor localităţilor rurale şi urbane; 
 evaluarea specificului tradiţional al satului haţegan; 
 identificarea trăsăturilor mentale hațegane; 
 realizarea unor regionări ale patrimoniului vernacular existent în Ţara 

Haţegului; 
 radiografierea ocupaţiilor tradiţionale haţegane; 
 identificarea disfuncţionalităţilor existente în teritoriu şi recomandări în 

vederea eliminării acestora. 
Cu ajutorul observației directe și indirecte, fotografierii și cartării unor 

informații din teren, interpretării unor date statistice, au fost scoase în evidență 
anumite fenomene demografice (depopulare, îmbătrânire demografică, abandon 
școlar), dinamica ce caracterizează habitatele din Țara Hațegului, elementele 
vernaculare ce dau originalitate acestei regiuni (de la arhitectură tradițională la 
obiceiuri, port), modul de evoluție al structurii așezărilor etc. (Tabelul 6). Un aport 
deosebit în surprinderea acestor specificități l-a avut documentarea fotografică (atât 
din teren cât și prin consultarea unor imagini de arhivă, dar edificatoare pentru 
reconstituirea unor elemente din trecut) și cartografică (a se vedea sursele 
cartografice utilizate). 
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Tabelul 6. Sursele utilizate pentru individualizarea specificităţilor  
demografice şi de habitat   

 
Tip sursă date  
(& instituţie) 

An Informaţie consultată 

Materiale cartografice 
Harta topografică a 
României, scara 1:25.000 

1978 curbe de nivel, elemente ale cadrului 
fizico-geografic (unităţi de relief, 
altitudini, elemente de hidrografie), căi de 
comunicaţie), intravilanul localităţilor, 
limitele UAT-urilor, instalaţii tradiţionale 

Ortofotoplanuri, scara 
1:5.000 

2005, 
2013, 
2015 

intravilanul localităţilor, căi de 
comunicaţie, trama stradală, instalaţii 
tradiţionale, areale cu elemente 
tradiţionale de specificitate (troiţe, 
grohoturi, sălaşe), muzee 

Prima ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:28.800 

1769-
1773 

mori, cursuri de apă, intravilan localități 

A doua ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:25.000 

1806-
1869 

mori, cursuri de apă, intravilan localități 

A treia ridicare topografică 
habsburgică, scara 1:25.000 

1869-
1887 

mori, cursuri de apă, intravilan localități 

Harta topografică militară 
sovietică, scara 1:50.000, 
http://geo-
spatial.org/download/harta-
geologica-a-romaniei-
scara-1-200-000 

1940 mori, cursuri de apă, intravilan localități 

Planuri de tragere  intravilan localități 
Date 
Recensământul Populaţiei 
şi al Locuinţelor din anii 
1930, 1956, 1966, 1977, 
1992, 2002, 2011, Institutul 
Naţional de Statistică 

1930-
2011 

populaţia stabilă – la nivelul UAT-urilor , 
populaţia stabilă la nivel de localităţi 
(pentru anii 1992, 2002, 2011) 

Date privind mişcarea 
naturală şi migratorie a 

1992-
2012 

număr născuţi vii (1992-2012), număr 
decedaţi (1992-2012), număr emigranţi şi 
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populaţiei, Direcţia 
Judeţeană de Statistică 

imigranţi (1992-2012), fluxuri de migraţie 
(pe areale emitente/destinatare) la nivelul 
anului 2011 

Structuri geodemografice 
ale populaţiei, Institutul 
Naţional de Statistică 

2011 structura pe grupe de vârstă şi sexe – la 
nivel de UAT, structura etnică – la nivel 
de localităţi, structura confesională – la 
nivel de localităţi, structura profesională 

Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara 

2008-
2014 

număr de elevi pe niveluri de învățământ, 
la nivel de localități 

Lista Monumentelor 
Istorice, Ministerul Culturii 

2010 patrimoniu vernacular 

ETNOMON – Muzeul 
virtual al monumentelor 
etnografice în aer liber din 
România, CIMEC 
(http://monumente-
etnografice.cimec.ro/) 

2015 monumente de arhitectură populară 

Atlasul etnografic român 
(Planşe), vol. I-IV, 
Academia Română 

2003, 
2005, 
2008, 
2011 

elemente de port popular, activităţi 
tradiţionale, elemente de habitat şi artă 
populară, meşteşuguri 

 
Documentarea pe teren, nelipsită nici pentru surprinderea specificităților 

demografice și de habitat, a pus accentul pe identificarea moștenirii materiale și 
spirituale a locuitorilor acestei regiuni, rezultând o bază de date consistentă și 
actualizată pentru elemente de arhitectură tradițională, monumente de artă 
populară sau varii interrelaționări vizibile între habitate și componentele fizico-
geografice. Discuțiile cu localnicii au permis identificarea unor repere 
comportamentale ale locuitorilor sau un mod distinct de a privi varii aspecte ale 
vieții. 

 
4.2. VECHIMEA POPULĂRII 
 

 Țara Hațegului îndeplinește atributele necesare în vederea individualizării 
ca regiune cu însușiri sistemice (Cocean R., Cocean P., 2003), ,,[...] majoritatea 
absolută a atributelor reunindu-se în mănunchiul de condiționări ale organismelor 
de tip țară” (Cocean P., 2011, p. 202). Între ele se disting: configurația reliefului cu 
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un important rol de adăpost; resursele bogate, variate și complementare; poziția 
geografică remarcabilă la interfața a trei regiuni geografico-istorice (Oltenia, 
Transilvania și Banatul); apartenența la spațiul mental arhetipal carpatic, respectiv 
a nucleului acestuia; rolul istoric jucat din punct de vedere administrativ etc. 
(Cocean P., 2011, p. 202). 
 Aceasta poate fi motivul pentru care în interiorul sau în proximitatea 
regiunii ,,[...] toate perioadele istorice surprind o intensă activitate umană, realitate 
descrisă atât de izvoarele istorice scrise cât și de cele nescrise” (Hognogi Gh., 2013, 
p. 130). Aceeași idee a permanentei populări și umanizări a sistemului teritorial 
analizat a fost profesionist argumentată și de Popa N. (1999, pp. 199-219). 
 În acest sens, fără a repeta deja patrimoniul material surprins anterior (vezi 
cap. 2.3.1), menționăm doar faptul că diversitatea și complexitatea mărturiilor 
arheologice descoperite susțin vechimea și continuitatea umanizării regiunii. 
 

4.3. EVOLUȚIA GEODEMOGRAFICĂ 
 

4.3.1. Potențialul geodemografic 
Dincolo de vechimea şi continuitatea locuirii în arealul investigat, resursele 

umane reprezintă o componentă esenţială în cadrul amenjării unui teritoriu, 
comunitatea locală fiind, in facto, principalul beneficiar al oricăror propuneri 
incluse. Principalii factori care au avut un rol marcant în evoluţia resurselor umane 
au fost cei fizico-geografici (vezi cap. 3.3.7), economici, istorici sau administrativi.  

Cunoscută drept unul dintre cele mai umanizate areale din spațiul 
intracarpatic, Țara Hațegului a cunoscut o evoluție demografică diferențiată 
(Figura 32), marcată de factori interni sau externi, trendul fiind unul ascendent 
până în anul 1977, după care evoluția numerică a populației a cunoscut un accelerat 
și permanent proces de scădere. Încă din perioada anterioară recenzării anului 1930 
(anii 1786-1930), pentru Țara Hațegului a fost definitoriu un proces regulat de 
creștere demografică, influențat de comportamentul și mentalitățile locuitorilor, 
predominant ai mediului rural, etapa următoare consacrând un trend evident 
descrescător al numărului de locuitori, în strânsă legătură cu metamorfozele 
economice ale societății (Popa N., 1999, p. 244).  
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La nivel local, au fost evidențiate mai multe specificități, printre care 
amintim: 

 intervalul 1930-1956 consemnează pentru jumătate dintre comune un 
fenomen de creștere a numărului de locuitori, în vreme ce comunele 
Răchitova, Pui, Sălașu de Sus, Densuș și Râu de Mori se confruntă deja cu 
un recul demografic, generat de sistarea unor activități de exploatare și 
necesitatea migrării locuitorilor spre vatra depresionară sau în exteriorul 
industrializat al regiunii, respectiv arealul Hunedoara-Călan și Petroșani 
(Popa N., 1999, p. 243). Este cu precădere cazul localităților Mesteacăn, 
Gotești, Densuș. Tot în acest concurs de împrejurări, prin deplasarea 
locuitorilor spre arealul industrial de pe Valea Jiului, comuna Baru 
înregistrează cea mai accentuată creștere demografică. 

 următoarele două intervale temporale, 1956-1966 și 1966-1977, chiar dacă 
la nivelul regiunii Țara Hațegului înregistrează o evoluție demografică 
pozitivă, determină situații distincte, pe fundalul celei de-a doua 
conflagrații mondiale, în multe dintre comune se continuă procesul 
depopulării (Răchitova, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Râu de Mori, 
Răchitova, Pui, General Berthelot, Densuș). Pentru unele localități, evoluția 
ascendentă se va păstra până în anii 1960, fiind afectate de migrația forței 
de muncă (comunele Baru, Sântămăria Orlea). Excepție face orașul Hațeg, 
odată cu apariția activităților industriale, unde se va păstra același trend 
ascendent până în pragul anilor 2000 și care va asimila surplusul de forță de 
muncă din ruralul regiunii. 

 impactul activităților industriale s-a resimțit cel mai mult în schimbarea 
modului de viață al populației (Popa N., 1999, p. 230), unitățile industriale 
apărute, cu caracter insular, în Baru, Boița, Federi, Râu de Mori, legate de 
exploatarea unor resurse ale subsolului sau de valorificarea potențialului 
hidroenergetic al râurilor au generat o creștere a potențialului demografic 
în Hațeg, Râu de Mori și Totești; 

 în perioadele 1977-1992, 1992-2002, 2002-2011 și 2011-2014, populația 
rurală scade pe tot cuprinsul regiunii, populația din urbanul Hațegului 
cunoscând, începând cu 2002, aceeași evoluție descendentă. 
Concluzionăm, confirmând ipoteza lui Popa N. (1999), că polarizarea 

puternică pe care au exercitat-o localitățile urbane din exteriorul regiunii 
(Hunedoara, Călan, Deva, Petroșani) a fost mult mai puternică decât polarizarea 
rural-urban din interiorul regiunii, aceasta constituind de altfel și principala cauză 
a declinului demografic din Țara Hațegului. 
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Schimbările intervenite în ultimii 25 ani, o dată cu modificarea contextului 
socio-istoric existent, se reflectă atât în dinamica populației totale cât și în evoluția 
mărimii așezărilor (Figura 32). Analizând datele Recensământului Populației și 
Locuințelor din 2011, se pot distinge câteva categorii de așezări: 

a) sate de mărime foarte mică (cătune), cu o populație sub 100 locuitori, o 
categorie ce reunește un număr redus de așezări, cu populație predominant 
vârstnică și în care gradul mai ridicat de izolare, amplificat de lipsa 
infrastructurii de comunicație și tehnico-edilitară sau de atracția unor 
locuri de muncă din exteriorul intravilanului, a dus la un exod al populației 
tinere. Amintim aici localitățile Criva, Poieni (com. Densuș), Peștera (com. 
Sălașu de Sus), Crăguiș (com. General Berthelot), Vadu (com. Sântămăria 
Orlea), în cazul primelor 4 localități amplasarea acestora la contactul cu 
unitatea montană amplificând reducerea populării. 
O situație particulară o prezintă localitățile Gotești și Mesteacăn 

(componente ale comunei Răchitova), unde în prezent nu mai există niciun 
locuitor permanent, parte din gospodării rămânând încă în picioare, dar în diverse 
stadii de degradare. Dacă în cazul Mesteacănului, inițiativa unui investitor local de 
a-l transforma în sat de vacanță constituie premisele unui alt destin al acestei 
așezări, în cazul Goteștiului, doar familia Dămuc, împreună cu cele 100 oi, înfruntă 
trecerea timpului, de la începutul primăverii și până spre finele toamnei. Un alt 
cătun, Copaci (com. Totești), a înregistrat aceeași valoare nulă a numărului de 
locuitori, încă de la Recensământul Populației și Locuințelor din 2002. 

b) sate de mărime mică (101-500 locuitori), al căror număr a înregistrat un 
trend descrescător (prin prisma celor 3 ani recenzați – 1992, 2002, 2011) și 
unde se încadrează cea mai mare parte a așezărilor rurale  (61 localități). 
Prezintă condiții favorabile dezvoltării acestora, acoperind toată vatra 
depresionară, fiind avantajate de  gradul ridicat de accesibilitate pe care îl 
dețin. 
O situație particulară, identificată distinct (Figura 32), o prezintă cele        

29 localități cu valori demografice cuprinse sub 250 locuitori (Livezi, Zăvoi, 
Hobița-Grădiște, Zeicani, Mălăiești, Ohaba-Sibișel, Poieni, Ostrovul Mic, Ostrovel, 
Ciula Mică etc.) și care accentuează declinul demografic evident la care sunt supuse 
acestea, cu posibilități reduse de redresare demografică. 

c) sate de mărime mijlocie (501-1.500 locuitori), respectiv 10 localități: Livadia, 
Petros, Baru (com. Baru), Sântămăria Orlea (com. Sântămăria Orlea), 
Clopotiva (com. Râu de Mori), Pui (com. Pui), Subcetate (com. Sântămăria 
Orlea), Sarmizegetusa (com. Sarmizegetusa), Sălașu de Sus (com. Sălașu de 
Sus), Păclișa (com. Totești), care se înscriu și ele trendului descrescător 
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general al Țării Hațegului, singurele localități unde se mențin valori 
asemănătoare pentru anii 2002 și 2011 fiind Păclișa și Subcetate, în directă 
relație cu un număr mai ridicat de romi. 
Lipsesc așezările rurale mari și foarte mari, declinul demografic accentuat 

prin migrații nepermițând o altfel de dezvoltare demografică a așezărilor mijlocii. 
d) orașe foarte mici (sub 10.000 locuitori), singura localitate urbană fiind 

orașul Hațeg (8.644 locuitori), gradul de urbanizare al regiunii fiind limitat 
doar la această urbe. 
Cunoașterea potențialului demografic al localităților este important și în 

cazul unor documentații de amenajare teritorială, prin raportarea la disfuncțiile pe 
care le înglobează acestea și posibilele soluții privind echiparea lor tehnico-edilitară, 
principala problemă cu care acestea se confruntă, dar și prin oferirea de posibile 
scenarii de dezvoltare socio-economică.  

 
4.3.2. Bilanţul natural 
Văzută ca un rezultat direct al echilibrului dintre natalitate și mortalitate, 

dinamica naturală oferă un răspuns atât în ceea ce privește posibilitatea de 
asigurare a continuității spațiului rural dar și asupra măsurilor ce pot fi luate pentru 
a încetini sau elimina migrarea persoanelor tinere. Pornind de la datele înregistrate 
de Institutul Național de Statistică, pentru intervalul 1992-2012, putem constata 
următoarele aspecte: 

 la nivel regional, Țara Hațegului înregistrează valori negative, inferioare 
mediilor pe județul Hunedoara sau celor de la nivel național, cu un ușor 
trend ascendent din anul 2008 și până în prezent, fiind direct condiționat 
de prezența într-un număr mai redus a populației din mediul urban, mult 
mai consistentă în cadrul celorlalte orașe/municipiii ale județului 
Hunedoara; 

 situații particulare se înregistrează și la nivelul UAT-urilor (Figura 33), 
unde cele mai alarmante valori negative ale bilanțului natural înscriu 
comunele Sălașu de Sus (-15,76‰), Densuș (-14,25‰) și Răchitova          (-
12,98‰), iar valorile natalității sunt cele mai mici (sub 8‰), în vreme ce 
rata mortalității are cele mai ridicate valori (peste 20‰), pe fondul scăderii 
fertilității și a existenței unui contingent predominant de populație 
vârstnică; 

 comunele Sarmizegetusa și Baru urmează același trend negativ, valorile 
ușor mai ridicate ale natalității (8-10‰), ca în cazul precedentelor unități 
administrativ-teritoriale, nu reușesc să compenseze ponderile negative ale 
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ratei mortalității (15-20‰), îmbătrânirea din ce în ce mai evidentă a 
populației accentuând declinul demografic; 

 celelalte comune din cuprinsul Țării Hațegului cunosc aceeași involuție 
demografică, chiar dacă valorile lor sunt un pic mai crescute (între -8‰ și -
12‰), nici orașul Hațeg nu se sustrage acestui trend, revigorarea 
activităților economice putând constitui o alternativă viabilă pentru 
redresarea demografică a regiunii.  
 
4.3.3. Bilanţul migratoriu 

 Pe măsură ce s-au dezvoltat activitățile industriale, iar localitățile urbane 
învecinate au devenit centri de polarizare pentru localitățile învecinate, migraţiile 
au constituit cea mai dinamică componentă demografică din Țara Hațegului. 
Localitățile hațegane au cunoscut un puternic exod rural pe fondul dezvoltării 
industriei din arealul limitrof regiunii (Hunedoara, Călan, Deva, Depresiunea 
Petroșani). Pe fondul recesiunii economice, asociată căderii regimului socialist și a 
deschiderii „porților” României spre Vest, s-a accentuat fenomenul de depopulare 
din acest areal.  

Utilizând aceiași ani statistici de referință (1992-2012), ca în cazul 
dinamicii naturale, au fost surprinse câteva aspecte relevante: 

 la nivel regional, trendul ascendent al migrației periodice are valori medii 
superioare celor înregistrate la nivelul județului Hunedoara sau la nivel 
național (Figura 33102); 

 cele mai puține pierderi le au comunele Baru (5‰), Totești (4,70‰) și 
Sântămăria Orlea (5,39‰), fapt justificat predominant printr-o 
reîntoarcere a forței de muncă spre locurile natale, ca o consecință directă a 
intrării în șomaj a unei bune părți din populația ocupată în industria 
orașelor din proximitate; 

 bilanțul migratoriu cu valori negative definește comunele Răchitova          (-
3,51‰) și Densuș (-1,46‰), fiind comunele și cu cel mai accentuat deficit 
natural; 

 beneficiar al deficitului din comunele Răchitova și Densuș a fost orașul 
Hațeg (2,61‰), care a atras forța de muncă din localitățile limitrofe în 
domeniul comerțului și serviciilor, fapt demonstrat de rata ridicată a 
imigrării; 

 majoritatea UAT-urilor au valori ale emigrației cuprinse între 12-15‰, 
excepție făcând Sarmizegetusa, situată cu o clasă de valori mai redusă (10-

                                                            
102 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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12‰), pe de o parte, și Hațeg, Densuș și Sântămăria Orlea, pe de altă parte, 
cu valori ale ratei de emigrare cuprinsă între 15-20‰. 
Navetismul, un fenomen intens în perioada socialistă, se practică astăzi la 

scară redusă, polarizarea forței de muncă fiind înregistrată de Hațeg, ca centru 
urban intern, dar și de centrele urbane exterioare. 

Bilanțul demografic total, deși cu valori inferioare mediilor naționale sau 
județene, imprimă un trend ascendent la nivelul Țării Hațegului, Hațeg, Sântămăria 
Orlea, Totești, Baru și Râu de Mori consemnând valorile cele mai reduse ale 
bilanțului total (Hațeg este singura unitate administrativ-teritorială cu valori 
pozitive), în vreme ce comune precum Răchitova, Densuș și Sălașu de Sus se 
confruntă cu un puternic fenomen de îmbătrânire demografică (cu valori ce 
depășesc -12‰). 
 Pentru surprinderea și mai concretă a fluxului de migrație spre exteriorul 
țării (Figura 34103), o dată cu restructurările industriale, s-a evidențiat, analizând 
datele Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, un număr total de      
757 locuitori din Țara Hațegului plecați în străinătate (predominant pentru lucru). 
Dacă mărim scara de referință înspre nivelul UAT-urilor, se constată un procent 
mai ridicat al populației care a preferat destinațiile externe, situație înregistrată în 
orașul Hațeg (293 locuitori) și comunele Baru (109 locuitori), Pui (158 locuitori), 
Totești (54 locuitori) și Sălașu de Sus (43 locuitori), ceea ce se traduce printr-o 
intensitate redusă a migraţiei periodice şi o accentuare a dinamicii naturale. 
Destinațiile preferate de români sunt țările cu origine latină (Italia, Spania), 
secondate de alte țări vestice (Germania, Franța, Marea Britanie, Cipru, Grecia), la 
antipozi situându-se Canada și țările nordice (Suedia, Danemarca). Nu în ultimul 
rând, la nivel de localitate, se constată faptul că așezările foarte mici și mici sunt 
conservatoare (fapt justificat prin vârsta înaintată a populației prezente), populația 
din localitățile rurale ale vetrei depresionare fiind mai predispusă spre a-și găsi un 
loc de muncă în afara țării. 
 
 4.4. STRUCTURI GEODEMOGRAFICE 
 
 Structurile geodemografice, prin indicatorii analizaţi, sunt cele care 
imprimă teritoriului o prognoză a evoluţiei resurselor umane din areal, în funcţie 
de acestea putându-se anticipa anumite soluţii de revigorare demografică.  
 

                                                            
103 Ibidem. 
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4.4.1. Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 
Prezentarea concomitentă a structurii pe vârstă şi sexe s-a realizat prin 

elaborarea piramidei vârstelor, utilizându-se datele Recensământului Populaţiei şi 
Locuinţelor din 2011. La nivelul Ţării Haţegului, din totalul de 32.159 locuitori, se 
observă o pondere aproximativ echilibrată din punct de vedere al structurii pe sexe 
(15.703 bărbaţi şi 16.456 femei). Nu aceeaşi situaţie este valabilă în cazul structurii 
pe grupe de vârstă, unde se constată valori aproximativ egale între populaţia tânără 
şi cea în vârstă, cu tendinţe de accelerare a fenomenului de îmbătrânire 
demografică (Figura 35104). Dacă luăm în calcul mediile rezidenţiale, se denotă un 
indice de feminizare mai mare atât la nivelul populaţiei urbane cât şi a celei rurale 
în cadrul grupelor de vârstă ce depăşesc 60 ani. 

Raportarea situaţiei la nivel judeţean şi naţional a populaţiei Ţării 
Haţegului scoate în evidenţă valori mai mici ale populaţiei faţă de mediile judeţene 
şi naţionale pentru populaţia tânără şi cea adultă, cu pragul la 45 ani, începând cu 
acest segment de vârstă ponderile fiind mai mari decât cele judeţene şi naţionale, 
indiferent de categoria de gen reprezentată, ceea ce denotă un caracter mai profund 
al îmbătrânirii demografice şi al depopulării spaţiului haţegan. Aceeaşi evoluţie 
caracterizează şi populaţia urbană din Ţara Haţegului, cu precizarea că feminizarea 
populaţiei vârstnice este mult mai pronunţată. În ceea ce priveşte populaţia rurală, 
realitatea arată că populaţia tânără, masculină şi feminină, prezintă valori mai 
ridicate decât mediile judeţene şi naţionale, ceea ce trădează o predispoziţie a 
haţeganilor spre întemeierea unor familii cu mai mulţi copii. Pentru populaţia 
adultă masculină de până în 45 ani, ponderea acesteia este mult mai redusă decât 
valorile judeţene şi naţionale înregistrate (similar este şi cazul populaţiei feminine, 
cu uşoare nuanţări pentru segmentele de vârstă cuprinse între 30-39 ani), peste 
acest prag valoric raportarea populaţiei la valorile judeţene şi naţionale se 
inversează, contribuind la acest aspect gradul de izolare al unor localităţi, 
reîntoarcerea locuitorilor la vatra natală ca urmare a restructurărilor economice. 
Ultima categorie de populaţie indicată, vârstnică, recepţionează, în cazul bărbaţilor, 
valori mai mici sau similare cu cele judeţene şi naţionale, în timp ce populaţia 
feminină prezintă ponderi mai mari sau egale cu valorile naţionale şi mai mici 
decât cele judeţene, cu atât mai mult dacă luăm în calcul arealul limitrof Ţării 
Haţegului, Ţinutul Pădurenilor, o regiune cu un pronunţat fenomen de 
îmbătrânire demografică. 

                                                            
104 Ibidem.	
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Piramidele vârstelor realizate pentru UAT-uri reflectă alte situaţii (Figura 
35105). Comuna cu cele mai mari valori ale populaţiei tinere este Baru, o situaţie 
justificată prin stabilirea foştilor navetişti spre oraşele Depresiunii Petroşani în 
localităţile natale. Cele mai afectate comune de îmbătrânirea demografică sunt cele 
ce au localităţi situate la contactul cu unităţile montane (Răchitova, Densuş, 
Sarmizegetusa, Pui). Forţa de muncă aptă de lucru defineşte oraşul Haţeg şi 
comunele Sântămăria Orlea sau Râu de Mori. 

 
4.4.2. Structura etnică a populației 
Fie ca ne raportăm la trecut, fie că perspectiva este una a situaţiei existente, 

Ţara Haţegului se caracterizează printr-o omogenitate etnică (97,3% români, în 
anul 2011), predominantă în mediul rural faţă de cel urban (Figura 36106). A doua 
categorie etnică reprezentată în prezent o constituie țiganii (1,8%), secondaţi de 
maghiari (0,7%) şi germani (0,1%). Ponderea minorităţilor era diferită înainte de 
1992 când maghiarii şi germanii erau erau numeric cei mai importanţi, izolat, cu o 
evoluţie marcantă în teritoriu (pentru exploatarea lemnului) închegându-se o 
comunitate de italieni (vezi cap. 5.2.1). Minorităţile din prezent sunt răspândite 
predominant în vatra depresionară a regiunii, de-a lungul arterelor hidrografice 
Strei, cu afluenţii Râu Bărbat şi Râu Alb, şi Râu Mare cu al său afluent Sibişel. 
Comunităţi ţigăneşti mai importante se regăsesc astăzi în Baru, Valea Lupului, 
Ruşor, Râu de Mori, Ohaba-Sibişel, Reea şi Bărăştii Haţegului. 

 
4.4.3. Structura confesională a populației 

 Structura confesională a Ţării Haţegului este mult mai diversificată decât 
cea etnică (Figura 37107), predominantă este cea ortodoxă (80,39%), urmată la o 
distanţă apreciabilă de cultul baptist (6,81%), penticostal (6,4%), pe ultimele locuri 
aflându-se religia greco-catolică (1,34%), romano-catolică (0,83%) şi reformată 
(0,34%). Comunele cu pondere mai mică a cultelor neoprotestante şi predominant 
ortodoxe caracterizează localităţile mai îmbătrânite, de la contactul cu unitatea 
montană. Tendinţa actuală este de diversificare a confesiunilor, dar şi de apariție a 
unui segment tânăr de populaţie ce se declară atee. 
 Unul dintre aspectele marcante ale așezărilor din Țara Hațegului l-a 
constituit edificarea bisericilor românești din piatră, datate din secolele XII-XIII, 
biserica de la Densuș constituind exemplul cel mai ilustrativ al generalizării 

                                                            
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem.	
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fortificațiilor de zid în mediul românesc. Familia cnezială de Densuș stăpânea un 
număr de 20 așezări, situate în nord-vestul Țării Hațegului, ctitoria ecleziastică de 
la Densuș a reprezentat unul din edificiile construite de aceasta. Ceea ce 
individualizează bisericile românești din această regiune a constituit-o și utilizarea 
materialului de construcție roman și reutilizarea ruinelor romane pentru 
funcționalitate religioasă (Popa R., 1988). 
 
 4.4.4. Evoluția populației școlare și a unităților de învățământ – 
reflectare a involuției demografice regionale 
 Un alt indicator, analizat la nivel local și regional, face referire la evoluția 
numărului de elevi, pe niveluri de învățământ, și rețeaua școlară existentă (Figura 
38), datele prelucrate fiind furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 
pentru intervalul temporal 2008-2014. 
 Pentru această perioadă temporală este vizibilă o evoluție descendentă a 
numărului de elevi, atât la nivelul Țării Hațegului, cât și la nivelul mediilor 
rezidențiale, cauza principală constituind-o numărul din ce în ce mai mic al 
populației școlare coroborat cu o tendință evidentă de îmbătrânire a mediului rural. 
 Pe niveluri de învățământ, se constată încă de la ciclul preșcolar o slabă 
reprezentativitate a numărului de elevi (16,46%), mai scăzută în mediul urban față 
de cel rural, urmată îndeaproape de aceleași valori din ciclul primar (31,26%) și 
gimnazial (31,28%), diferențele apărând la nivelul mediilor rezidențiale, mult mai 
ridicate în mediul rural pentru amândouă cicluri de învățământ. Nivelul de 
învățământ liceal este specific mediului urban, fiind reprezentat de Colegiul 
Național „I.C. Brătianu”, înființat în 1912, o excepție pentru mediul rural făcând 
localitatea Prislop, unde în cadrul mănăstirii se află Seminarul Teologic Liceal. 
 Examinând comparativ rețelele școlare din ultimii ani, se constată câteva 
situații distincte: 

 un număr de școli și-a păstrat același număr total de elevi, specifice părții 
estice a Depresiunii Hațegului (fapt justificat prin aportul de populație 
tânără ce s-a stabilit în localitățile natale, după închiderea unităților 
industriale din Depresiunea Petroșani și aportului ridicat de etnici romi), 
localităților din aproprierea orașului Hațeg sau părții nord-vestice a Țării 
Hațegului. În ceea ce privește școlile primare, numărul elevilor a rămas 
aproximativ același, datorită dimensiunii reduse a localităților, în vreme ce 
școlile gimnaziale din Petros Baru, Pui, Băiești, Sarmizegetusa, Răchitova 
au preluat efectivele de copii din localitățile rurale învecinate 
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 prezența unor instituții de educație ce au pierdut un nivel de învățământ 
(începând cu anul școlar 2008, însă cu siguranță fenomenul este mult mai 
vechi, declanșându-se după anul 1990), datorită reducerii numărului de 
elevi, situație specifică școlilor primare din Peștenița, Clopotiva, Sălașu de 
Sus, Râu Alb. Beneficiare ale excedentului de copii rămași fără școală în 
localitatea de domiciliu sunt școlile gimnaziale din Râu de Mori, Băiești, 
Sarmizegetusa, Densuș. 

 existența unui număr de unități școlare ce s-au desființat după anul şcolar 
2009-2010, datorită numărului redus al populaţiei şcolare. Este vorba 
despre şcolile primare (clasele I-IV) din Silvaşu de Sus, Silvașu de Jos, Râu 
Bărbat, Tuștea, Brazi, Ștei, Hățăgel, Unciuc, Valea Dâljii, Breazova, Hobiţa-
Grădiște, Ohaba de sub Piatră, Bărăşti, Toteşti. Şcoala Specială Săcel, 
unitate şcolară cu personalitate juridică, s-a desfiinţat în anul 2009, când 
Consiliul Judeţean a închis Centrul de Plasament, de unde proveneau copiii 
(au fost redistribuiţi în judeţ şi daţi în plasament familial), iar din acest an 
şcolar s-a desfiinţat şi Şcoala Specială Păclişa, care şcolariza adulţi cu grad 
sever de handicap. 
Constatăm astfel că, din punct de vedere al populației școlare și al unităților 

de învățământ existente în teritoriu, se înregistrează un fenomen accelerat de 
descreștere a acestora, fapt ce întărește fenomenul de involuție demografică 
înregistrat la nivelul Țării Hațegului, recomandându-se luarea unor măsuri de 
comasare a unităților de învățământ deficitare în număr de elevi, diversificarea 
ofertei educaționale în instituțiile de educație existente și crearea unor instituții cu 
caracter mai aplicativ (școli profesionale). 
 
 4.5. SPECIFICITATEA HABITATELOR 
 

4.5.1. Atestarea documentară 
Rezultat al evoluţiei istorice, apariţia aşezărilor umane demonstrează, din 

nou, vechimea şi continuitatea milenară a prezenţei umane pe teritoriul Ţării 
Haţegului. Chiar dacă primele certificări documentare apar în zorii Evului Mediu, 
existenţa într-o formă obştească organizată este mult mai veche, fapt confirmat de 
descoperirile arheologice.  

În funcție de perioada de atestare documentară a localităților, avem 
următoarele ipostaze: 

 descoperirile arheologice din peșterile acestei regiuni au demonstrat 
prezența omului aici, încă din Paleoliticul mijlociu, chiar dacă nu există alte 
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consemnări istorice privind atestarea ca atare a unei localități din cele 
prezente astăzi; 

 începuturile Evului Mediu (secolele XII-XV) confirmă atestarea 
documentară a Țării Hațegului (1247), dar și a majorității așezărilor din 
vatra depresiunii, al căror nume este direct condiționat de numele unor 
personaje ale vremii sau de prezența anumitor monumente istorice. 
Menționăm aici așezările colonizate de nobilimea maghiară și cele 
românești aservite (Popa N., 1999, p. 224), precum: Hațeg (1315), Silvaşu 
de Jos (1360), Silvaşu de Sus (1360), Densuş (1360), Poieni (1360), Tuștea 
(1360), Râu Bărbat (1391), Răchitova (1360), Clopotiva (1360), Ohaba 
Sibișel (1359), Ostrov (1360), Sălașu de Jos (1360), Sarmizegetusa (1398), 
Breazova (1366), Sântămăria Orlea (1332), Reea (1360), Livadia (1404), 
Fărcădin (1446), Peşteniţa (1459), Criva (1438), Hăţăgel (1447), Peşteana 
(1460), Ştei (1438), Crăguiş (1462), Petros (1407), Nălaţvad (1444), Băiești 
(1447), Federi (1457), Fizești (1447), Galați (1443), Hobița (1411), Ohaba 
Ponor (1447), Ponor (1404), Rușor (1411), Șerel (1453), Uric (1473), Ciula 
Mare (1426), Ciula Mică (1447), Vălioara (1447), Brazi (1439), Ostrovel 
(1439), Ostrovu Mic (1450), Sibișel (1359), Suseni (1439), Unciuc (1439), 
Valea Dâljii (1440), Coroiești (1447), Mălăiești (1453), Nucșoara (1394), 
Ohaba de sub Piatră (1445), Paroș (1453), Peștera (1453), Râu Alb (1411), 
Râu Mic (1517), Zăvoi (1446), Breazova (1366), Balomir (1451), Bărăștii 
Hațegului (1444), Ciopeia (1453), Săcel (1444), Sânpetru (1447), Subcetate 
(1447), Vadu (1418), Cârnești (1439), Păclișa (1447). Unele dintre aceste 
așezări confirmă prezența fenomenului de roire (Livadia, Fărcădin, 
Peștenița, Ostrovel). 

 sfârșitul Evului Mediu-secolul XX marchează apariția unor așezări, puține 
ca număr (Livezi-1850, Gotești-1956, Mesteacăn-1750, Hobița-Grădiște-
1733, Bucium Orlea-1954, Copaci-1954), localizate spre rama montană cu 
excepția ultimului; 

 în ceea ce privește fenomenul de roire, toponimia așezărilor jiene se leagă 
de așezări din estul Depresiunii Hațegului și confirmă existența acestui 
proces: Petroșani (Petros), Lupeni (Valea Lupului), Brăbătenii de Sus și de 
Jos (Râu Bărbat), Uricani (Uric), Hobiceni (Hobița), Livezeni (Livadia), 
Paroșeni (Paroș), Coroești-Joi (Coroiești) (Popa N., 1999, p. 227). 
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4.5.2. Evoluția vetrelor de localitate 
Dacă ne referim la sat, ca celulă de bază a unui teritoriu, de o mare 

importanță o constituie modul în care populația s-a adaptat la resursele existente, 
transformându-se dintr-o așezare cu funcționalitate predominant agricolă, cu 
impact local, în așezări complexe, multifuncționale. Cele mai importante momente 
ce au schimbat imaginea satului tradițional românesc au fost cooperativizarea 
agriculturii, industrializarea din perioada socialistă, sistematizarea rurală, 
introducerea elementelor de „modernitate” din spațiul urban.  

În funcție de modul în care au fost amplasate gospodăriile la trama stradală 
și de modul în care populația și-a gestionat terenul pentru o anumită utilizare, 
predominant agricolă în cazul mediului rural, pot fi prefigurate mai multe tipologii 
ale vetrelor de așezări. Pentru mediul rezidențial rura (Figura 39), cea mai 
importantă tipologie o constituie cea legată de structura vetrelor de localitate, în 
Țara Hațegului regăsindu-se 3 tipologii distincte: 

 sate adunate, cu casele lipite unele de celelalte și localizate în arealul 
depresionar, caracterizând zonele cu o economie agricolă mai intensivă. 
Gradul de adunare al gospodăriilor este direct proporțional cu vechimea 
satelor. Cazul cel mai reprezentativ îl constituie localitatea Clopotiva, unde 
gospodăriile sunt dispuse de-o parte și alta a arterelor de comunicație, în 
ipostaze similare regăsindu-se și localitățile Sălașul de Jos, Sălașul de Sus, 
Ostrovu Mic, Ostrov, Grădiștea, Brazi, Sarmizegetusa etc. 

 sate răsfirate, așezări de tranziție de la satele adunate la cele risipite, 
dezvoltate fără a se ține cont în mod expres de unitățile de relief prezente 
sau de ocupația locuitorilor, identificând ca localități reprezentative 
Densuș, Ciula Mare, Ciula Mică, Boița, Galați; 

 sate risipite, numite și sate împrăștiate, specifice zonelor montane, cu 
gospodăriile izolate, născute în urma adaptării locuitorilor la condițiile de 
mediu existente (Federi, Fizești, Ohaba Ponor, Gotești, Mesteacăn, Criva). 
Acestea au o structură simplă, cu gospodării amplasate pe versanții montani 
(sudul Munților Șureanu, Munții Poiana Ruscă), ocupația principală a 
oamenilor este creșterea animalelor, pe baza exploatării pășunilor și 
fânețelor. Vuia R. afirma că „[...] munții nu reprezintă un ținut ocupat fără 
folos și lipsit de populație, ci ei compensează populația din jur, prin șesuri 
etajate la diferite înălțimi pentru locul ocupat și pun la dispoziția populației « 
de subt munte », un prețios «Hinterland» – chiar și atunci cînd sînt ocupați 
numai vremelnic pentru anumite anotimpuri – ce asigură dezvoltarea unei 
bogate vieți pastorale alături de cea agricolă de subt poalele munților (ca de 
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pildă satele din preajma Retezatului, în Țara Hațegului” (1975, p. 170). În 
cazul acestor așezări, Vuia R. (1962, p. 83) semnala „Casele se grupează 
uneori astfel încât cei înrudiți formează o mică grupare, purtând numirea 
patronimică a acelora cari locuesc pe acel loc”. Este și cazul Goteștiului, unde 
există mai multe așa-zise „cartiere” (Simedrionii, Parționii). Tot în cadrul 
acestor așezări subliniem faptul că există atât gospodării cu caracter 
permanent cât și locuințe cu caracter sezonier, sălașe108, ilustrate cartografic 
și în cazul localității Federi (Figura 39). 
 

 
 

Figura 39. Tipologii de sate, în funcție de structura vetrelor 
 
Țara Hațegului nu are decât un singur centru urban, localitatea care 

împrumută și denumirea regiunii și care a polarizat așezările rurale din jur, 
situându-se într-un con de umbră în prezența localităților urbane învecinate 
(Petroșani, Hunedoara, Deva). Pe baza interpretării a 8 materiale cartografice (cele 
3 ridicări topografice ale Imperiului Habsburgic, Planurile Directoare de Tragere, 

                                                            
108 Acestea sunt menționate și de către Vuia R. (1975, p. 180), regăsindu-se „[...] mai ales în zona 
fînațelor mai greu accesibile și de unde nu prea poate fi transportat fînul în sat”. 
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hărți sovietice, Harta topografică a României – 1:25000, ortofotoplanurile din 2005 
și 2015), ce acoperă secolele XVIII-XXI, evoluția Hațegului a fost surprinsă și 
spațial (Figura 40).  

 

 
 

Figura 40. Evoluția intravilanului orașului Hațeg (secolele XVIII-XXI) 
 

Se impune de la bun început o precizare privind tipul de informație cartat 
și corectitudinea acestora, pentru secolul XXI se observă un grad de detaliere mult 
mai mare al gospodăriilor și parcelelor de teren față de secolele XVIII-XX, direct 
proporțional cu acuratețea imaginilor aeriene. 

În secolul XVIII, Hațegul apărea ca o așezare rustică cu câteva edificii 
publice, cu 1.483 locuitori (conform Recensământului Populației din 1857), pentru 
ca în următorul secol acesta să se transforme într-o așezare urbană, extinzându-se 
înspre sud, până pe malul râului Galbena.  

Începutul perioadei socialiste marchează și în cazul acestei urbe 
hunedorene o apariție a unor noi unități agricole și industriale, alături de o 
extensiune a zonelor rezidențiale, cea mai mare extindere definind anii 1960-1980, 
cu orientare sudică, între râul Galbena și Pârâul Gârlete, în nordul localității, de-a 
lungul văilor Ceptarului și Ungurului, dar și în estul zonei centrale. Analizând 
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evoluția intravilanului orașului Hațeg, s-a observat că harta sovietică reflectă 
temporal situația din 1940 (Planul Director de Tragere) și Harta topografică a 
României. 

Pe baza situației reflectate de imaginile aeriene din 2005 și 2015, Hațegul 
cunoaște o dezvoltare spre N, SV, SSE, determinată de apariția unor unități 
comerciale sau de extinderea zonei rezidențiale, prin unități de tip vilă sau unități 
de cazare, principalele direcții de dezvoltare ale orașului fiind de-a lungul arterelor 
de comunicație DN68 Hațeg-Caransebeș și E79, spre Sântămăria Orlea. 

 
4.5.3. Evoluția patrimoniului vernacular 
Dacă veşnicia s-a născut la sat, aşa cum a ilustrat-o în nenumărate rânduri 

şi poetul Lucian Blaga, timpul, credinţa, libertatea, modul de a privi lucrurile şi de 
raportare la spiritualitatea unui loc, materialitatea unor elemente atent meşteşugite 
de mâinile ţăranilor sunt tot atâtea alte elemente ce definesc universul rural. 
Mărturii ale trecutului şi bunuri patrimoniale ale prezentului, gospodăriile 
tradiţionale reprezintă elemente de specificitate vernaculară şi ilustrează modul de 
viaţă al locuitorilor din Ţara Haţegului, inclusiv prin practicarea unor activităţi şi 
meşteşuguri tradiţionale. 
 În urma documentării în teren (iunie-august 2014) şi a consultării unor 
materiale cartografice reprezentative, au fost identificate spaţial elementele 
vernaculare şi caracteristicile acestora, la nivelul fiecărei localităţi, respectiv          
110 gospodării tradiţionale, 229 locuinţe şi 173 anexe (Figura 41). 

Materialele de construcţie utilizate reflectă de asemenea adaptarea 
locuitorilor la condiţiile locale existente, fiind utilizate predominant lemn 
(caracteristic localităţilor situate în zonele colinare sau la contactul cu unităţile 
montane – Clopotiva, Ştei, Densuş, Petros, Criva, Goteşti, Mesteacăn), cărămidă 
(Silvaşu de Sus, Silvaşu de Jos, Tuştea, Boiţa, Cârneşti, Unciuc, Sibişel, Sălaşu de Sus 
etc.) şi piatră (Şerel, Păucineşti, Ohaba Ponor, Zăvoi). Pentru surprinderea 
tipologiilor gospodăriilor, respectiv locuinţelor şi anexelor, localizate în vatra 
depresionară a Haţegului sau la unităţile de contact morfologic, tributul tipologiilor 
propuse este conferit arh. stag. drd. Smaranda Spânu, care pe baza selecţiei unor 
imagini de pe teren, dublate de consultarea unor surse etnografice, a propus o 
tipologizare a acestora. 
 Luând în calcul continuitatea şi funcţionalitatea gospodăriilor 
tradiţionale, se disting două tipuri de gospodării: gospodării păstrate integral (casă, 
șură, fântână, acareturi – Vuia R.) sau gospodării conservate parțial (care păstrează 
parte din anexe, suficiente pentru a reflecta organizarea tipică pentru zonă a 
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gospodăriei tradiționale). Ca delimitare suplimentară a gospodăriilor care conservă 
integral sau parțial distribuția pe parcelă, pot fi menţionate ca subtipologii 
gospodăriile active (în uz) sau cele inactive (nefuncționale, abandonate). În vederea 
integrării acestora în circuite turistice, gospodăriile active pot fi configurate ca 
elemente de patrimoniu viu, chiar dacă nu sunt monumente clasate, nu au 
vechimea necesară pentru a fi considerate monument istoric, au suferit modificări, 
adiții, sau nu sunt într-o stare foarte bună de conservare, datorită faptului că 
reflectă profilul ocupațional al zonei și, mai ales, evoluția tipologiei locale. 

Dacă luăm în considerare evoluția planimetrică a locuinţei (Figura 41), la 
nivelul Ţării Haţegului au fost reperate două tipologii arhaice (principale şi 
secundare – cele secundare derivate din tipologia arhaică principală B), după cum 
urmează: 

a) Tipologia arhaică principală A. Casă cu cămară şi târnaţ scurt 
(Sarmizegetusa, Federi), care reprezintă tipul cel mai vechi pentru Ţara 
Hațegului, o tipologie întâlnită cu variaţii şi în Transilvania și Banat, cu o 
planimetrie simplă, patrulateră (plan pătrat sau dreptunghiular), cu trei 
elemente principale: camera de locuit (sau casa), o încăpere secundară de 
dimensiuni mai reduse destinată depozitării (cămara) și pridvorul (târnaț), 
situat pe colț, ocupând doar 1/3 din fațadele spre care se deschide 
(principală și laterală); din acest spațiu semideschis se realizează accesul 
separat în cele două încăperi. 
În ceea ce priveşte arhitectura şi tehnica construcţiei, această tipologie are 

două registre, care corespund celor două nivele funcționale – parterul destinat 
locuirii și depozitării și podul, destinat depozitării (special alimente); apar și 
variante cu trei registre în funcție de adaptarea la teren. Pereții (și șarpanta) sunt 
realizați din grinzi de lemn cioplite cu barda, îmbinate în cheutori românești, 
rotunde sau drepte; pereții se sprijină pe o fundație de piatră care preia panta 
terenului astfel încât tipologia poate avea subvariante – fără/cu subsol, cu demisol, 
sau cu nivel inferior (parter), etaj (destinat locuirii) și pod, în vreme ce şarpanta 
este în patru ape cu învelitoare realizată din șiță sau paie. Această tipologie se 
regăseşte în proporţie mai mică în teren, locuinţele arhaice din această categorie 
regăsindu-se predominant în muzee. 

A1) Sub-tipologia A1. Casă cu cămară cu extindere ulterioară (Federi), 
derivată din tipologia arhaică A, care prezintă aceeași planimetrie ca cea a 
tipologiei arhaice A (cu târnaț scurt 1/3), la care se adaugă într-o etapă 
ulterioară încă o încăpere, transformând camera de depozitare (cămara) 
într-o cameră  intermediară – fie de trecere, fie de depozitare (similară cu 
tinda). 



F
ig

u
ra

 4
1.

 P
at
ri
m

on
iu
l 

co
ns

tr
ui

t 
ve

rn
ac

ul
ar

 d
in

 Ț
ar

a 
H

aț
eg

ul
ui



 
151 

b) Tipologia arhaică principală B. Casă cu cămară/cu două camere și 
pridvor lung (Şerel, Zeicani), cu o planimetrie similară primei tipologii, 
însă încăperea de depozitare (cămara) se află în același plan cu încăperea de 
locuit, astfel încât târnațul este extins pe toată lungimea fațadei principale. 
Apar două variante: cu încăperile având ambele accesul spre exterior, pe 
târnaț, sau cu un singur acces spre exterior (târnaț) celălalt devenind unul 
interior (între cămară și cameră); acoperișul este în patru ape, cu 
învelitoare din paie sau șiță (apar și variante unde acesta a fost înlocuit 
ulterior cu acoperiș în două ape). 
Această tipologie se regăsește sub două formule, după tehnicile 

constructive și materialele utilizate: varianta cu pereți din grinzi de lemn (Şerel), 
îmbinate în cheutori românești, rotunde sau drepte, pe fundație din piatră; pereții 
(în special la casa de locuit, mai rar la anexe) sunt tencuiți (argilă/pământ pe 
cercuială) și văruiți, pentru o mai bună izolare şi varianta în întregime realizată din 
zidărie de piatră, legată cu argilă; se păstrează exemple în muzeu (Muzeul Naţional 
al Satului „Dimitrie Gusti”, București – cu două registre şi o subvariantă cu trei 
registre (rezultate din adaptare la teren - R1.parter (preparare/producție + 
depozitare), R2.etaj (locuire), R3.pod (depozitare)).  

c) Tipologia arhaică secundară D. Casă cu două camere și pridvor lung 
(târnaț); din pridvor, există două accese individuale pentru fiecare 
încăpere; cele două camere se deosebesc doar prin destinație (funcțiunea 
adăpostită), pe fațada principală (cea lungă) nu sunt diferențiate; acoperișul 
este în patru ape, cu învelitoare din țiglă (poate fi considerată parte din 
tipologie deși este cel mai probabil o intervenție ulterioară). 
d0). Casă cu două camere (2 accese), pridvor lung, fără subsol (Ohaba 
Ponor, Goteşti, Petros), unde fundația din piatră este înălțată deasupra 
solului cu 30-40 cm. Subvarianta apare cu tehnici constructive diferite: 
tehnică constructivă unitară (casă și târnaț): din zidărie de piatră sau grinzi 
de lemn; tehnică constructivă mixtă cu perete din grinzi de lemn şi târnaț 
din piatră și/sau cărămidă; perete din zidărie de piatră şi târnaț din 
cărămidă; perete din zidărie de piatră şi târnaț din piatră și lemn. 
d1). Casă cu două camere (accese separate), pridvor lung și subsol 
(Peşteana). 
d2). Casă cu două camere (accese separate), pridvor lung și demisol (Săcel, 
Zeicani), care are aceeași tipologie planimetrică, însă cu variaţii de tehnică 
constructivă şi materiale. 
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d3). Casă cu două camere (accese separate), pridvor lung și parter 
(Mesteacăn, Răchitova, Ştei, Petros), cea mai răspândită, probabil o variantă 
de început de secol XX, cu încăperile parterului (depozitare/producție) care 
corespund planimetric celor de la etaj (locuire). Cu toate acestea, pentru a 
câștiga spațiu, parterul poate fi extins și până sub pridvor, cu mai multe 
variante: cu extindere oarbă parțială, cu perete plin și două deschideri care 
corespund acceselor în cele două încăperi (cu acces retras sau cu acces în 
planul fațadei); cu portic cu arce din zidărie, cu pile de zidărie. Prezintă 
subvariante, după tehnica constructivă utilizată: unitară (zidărie de piatră), 
sau mixtă (parter zidărie de piatră + etaj perete din grinzi de lemn, cu 
cercuială și tencuială + pridvor lemn/zidărie de cărămidă sau piatră, varii 
combinații). 
La această tipologie se manifestă și tendința de închidere a spațiului semi-

deschis (pridvorul); aceasta se manifestă sub două variante – închiderea foișorului 
pe laturile scurte (spre stradă, prelungind astfel faţada scurtă – Slivaşu de Sus, 
Zeicani) și închiderea foișorului pe latura lungă (parțial – Pui sau total – Boiţa); 
aceasta face tranziția spre tipologia E, unde apare un al doilea nucleu 
compozițional, foișorul. 

d) Tipologia E. Casă cu două camere, pridvor lung, beci și foișor, care 
marchează accesul, și este amplasat simetric, în axul fațadei lungi, cu o 
tehnică mixtă: pridvorul și foișorul fac notă distinctă față de restul 
construcției, din punct de vedere al tehnicii și materialelor utilizate, 
foișorul este probabil o adiție ulterioară realizării casei; această tipologie 
reflectă influența modelelor regionale și urbane. La fel ca și în cazul 
tipologiei D, pot fi decelate sub-tipologii în funcție de adaptarea la panta 
terenului, a străzii/parcelei sau la necesităţile gospodăriei: cu subsol 
(Zeicani), cu demisol (Ponor), cu parter (Săcel). 
E1). Sub-tipologia E1. Casă cu două camere, pridvor închis, cu foișor 
(Tuştea, Zăvoi), cu închidere parțială (pridvorul este închis pe o singură 
latură, de obicei cea scurtă, spre stradă) - poate fi o închidere 
temporară/ușoară sau una permanentă, cu deschideri suplimentare 
(fereastră) sau oarbă sau cu închidere completă a pridvorului (pe latura 
lungă și pe cea scurtă): cu perete ușor din tâmplărie de lemn și sticlă şi cu 
perete din zidărie. 
Conform Atlasului etnografic român. Habitatul, vol. 1, din punct de vedere 

a distribuţiei spaţiale a gospodăriilor, în Ţara Haţegului pot fi reperate gospodării 
permanente dispersate în moşia satului (Paroş, Clopotiva) şi amenajări 
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gospodăreşti permanente (Hobiţa). Dacă ţinem cont de structura gospodăriilor, 
acestea includ amplasarea locuinţei şi a anexelor, pe patru linii (Clopotiva) şi curtea 
simplă (Paroş), închisă (Clopotiva), dublă sau triplă (Hobiţa)109. Nu în ultimul 
rând, din perspectivă funcţională, regăsim în mediul rural gospodării cu 1 singură 
locuinţă (Hobiţa), cu 2 sau mai multe locuinţe (Clopotiva, Paroş) şi complexe 
gospodăreşti (Clopotiva, Hobiţa, Paroş). 

Adiţional gospodăriilor (cu scopul de a reîntregi imaginea acestora), apar 
anumite particularităţi reliefate de acelaşi colectiv al Academiei Române, în 
lucrarea Atlasul etnografic român. Habitatul, vol. 1: 

 anexele gospodăreşti (heiuri) includeau/includ bucătăria în curte 
(Clopotiva, Hobiţa) şi cămara (Clopotiva), pe lângă acestea existând şi 
spaţii de depozitare a cerealelor (podul casei, lăzi – Clopotiva, Hobiţa, 
Paroş); deseori, existau construcţii folosite temporar în moşia satului 
pentru furaje, oameni şi animale; 

 dacă pentru temelia anexelor gospodăreşti se utilizau stâlpi, furci bătute în 
pământ (Hobiţa), pietroaie sau butuci de lemn (Clopotiva, Paroş) sau 
fundaţie din piatră (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), evoluţia pereţilor a cunoscut 
o trecere de la piatră, nuiele şi bârne, în 1900, la cărămidă spre anii 1980 
(tehnica de construcţie specifică utilizată fiind nuielele sau bârnele), iar 
apele acoperişurilor au evoluat de la una la patru ape, cu prelungiri 
ulterioare ale acoperişurilor pentru formarea de noi spaţii; 

 împrejmuirile utilizate pentru case constau din garduri construite din 
nuiele (Paroş, Clopotiva) „[...] împletite în jurul parilor înfipţi în pământ şi 
acoperit cu paie şi spini (pentru care motiv se numeşte înstreşinat)” (Vuia 
R., 1926, p. 91) şi beton (Hobiţa), în 1900, o dată cu utilizarea altor materii 
prime regăsind garduri din răslogi (Clopotiva), scânduri neacoperite 
(Hobiţa), piatră (Paroş, Clopotiva); 

 mare parte din gospodării aveau/au un loc de stat în faţa porţii, numit 
bancă (Clopotiva); 

 porţile gospodăriilor erau simple la nivelul anului 1900 (Clopotiva, Hobiţa, 
Paroş), devenind ulterior duble până în prezent (Clopotiva, Hobiţa, Paroş). 
Interiorul gospodăriilor este întregit în această zonă etnografică de 

prezenţa mobilierului din lemn de fag (lăzi de zestre, mese, scaune), dar şi de 

                                                            
109 „[...] curtea simplă se găseşte îndeosebi în comunele din zona marginală a basinului Haţeg şi uneori în 
regiunea zonei cu fâneţe; curtea duplă se găseşte mai des în regiunea centrală a acestui basin, în Valea 
Streiului, precum şi în comunele de culme din regiunea Pădurenilor” (Vuia R., 1926, p. 84). 
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ustensile ce odinioară reprezentau principala activitate desfăşurată – furci de tors 
(Râu Bărbat, Baru), ţesături de casă, bâte ciobăneşti (Sicoe I., Jianu N., 2008, p. 18). 

Numărul gospodăriilor ce păstrează autenticitatea locului este din ce în ce 
mai mic, pe fondul depopulării satelor şi a trecerii în nefiinţă a proprietarilor 
acestora, coroborat cu tendinţa adoptării unor construcţii moderne, cu confort 
ridicat şi, aparent, mai puţin costisitoare. De recunoaştere ca monument istoric, de 
interes local, beneficiază doar două gospodării: o casă de lemn din Clopotiva şi o 
casă din Peşteana, transformată de proprietarul acesteia, Anton Socaciu, în Muzeul 
Satului Haţegan. 

Deşi cu o zestre materială impresionantă, Ţara Haţegului păstrează 
mărturii ale satului arhaic doar în cadrul Muzeului Satului Haţegan din Peşteana şi 
a Muzeului Ţării Haţegului din Haţeg (comprimat, din păcate, la un spaţiu redus ca 
dimensiuni), parte din colecţiile satului sau anexe din gospodăriile tradiţionale 
regăsindu-se în muzeele de profil din ţară110. 

Pe lângă aşezările permanente, în zona Munţilor Şureanu, respectiv arealul 
carstic Fundătura Ponorului, regăsim sălaşe, unele funcţionale, altele lăsate în grija 
naturii sau sate tradiţionale abandonate (Mesteacăn, Goteşti). Promovarea sub 
titulatura unor sate tradiţionale se face la nivel regional prin Geoparcul 
Dinozaurilor, fiind cazul satelor Coroieşti, Uric, Fizeşti, Ohaba-Sibişel, Clopotiva, 
Poieni, Ştei, Goteşti, Mesteacăn. Punctând ideea formulată de Kovács K. (2003, p. 
69), arhitectura populară nu poate fi edificată riscând să devină cultă, dar în lipsa 
conservării ei îşi pierde funcţionalitatea tradiţională. 

 
4.5.4. Specificitatea satului hațegan 
Principalele elemente care definesc aşezările rurale haţegane sunt: 

a) Gospodăria tradiţională este dată de casa cu cămară/două camere şi târnaţ 
la stradă, materialele de construcţie utilizate fiind piatra, lemnul şi 
cărămidă, în funcţie de care pereţii, acoperişul şi temelia au implicat tehnici 
diferite de construcţie. 

b) Alături de existenţa unor gospodării tradiţionale, la nivel regional s-au 
individualizat şi alte elemente de mare specificitate vernaculară precum 
troiţe din piatră (Hăţăgel) sau din lemn (arealul Ştei-Răchitova, 
Păucineşti, Breazova, Livezi, Mesteacăn), mori de apă (Cârneşti, Toteşti, 
Suseni, Ohaba-Sibişel, Peştera, Galaţi, Şerel, Petros), văioage (Suseni, 
Paroş, Coroieşti, Râu Mic, Râu Alb). 

                                                            
110 http://monumente-etnografice.cimec.ro/?Tip=&JUD=&ZON=194&ETN= 



 
155 

c) Delimitarea gospodăriilor pentru individualizarea spaţiului de construit, 
dar şi pentru marcarea dimensiunilor proprietăţii, este transpusă pe plan 
local prin garduri de lemn şi grohoturi – garduri din granit zidite fără 
liant, regăsite pe valea Sibişelului sau pe valea Râului Alb, din raţiuni de 
ordin practic, sătenii fiind nevoiţi să cureţe terenul de prezenţa rocilor 
pentru a-l putea utiliza agricol. 
 

 4.6. CULTURĂ POPULARĂ ȘI MENTALITĂȚI HAȚEGANE 
 
 Fie că facem referire la o vizualizare a trăsăturilor fizice şi spirituale ale 
locuitorilor, transpuse într-un anumit tip de comportament sau mod de a privi 
lucrurile, fie că aprofundăm modul în care aceştia şi-au proiectat ideile şi 
elementele care-i particularizează (port, obiceiuri, gastronomie), la nivel regional se 
pot individualiza câteva specificităţi distincte, cu anumite nuanţe locale, care fac 
din Ţara Haţegului o regiune etnografică bine individualizată la nivel naţional. 
 
 4.6.1. Identitatea hațeganilor 
 Fără a exista prea multe referinţe în literatura de specialitate referitoare la 
trăsăturile haţeganilor, prin alegerea satului Clopotiva ca aşezare reprezentativă 
pentru Ţara Haţegului (cu cele mai multe elemente identitare conservate), asociat 
cu răspunsurile persoanelor intervievate din teritoriu, menţionăm următoarele: 

a) marea parte a calităţilor pe care şi le însuşesc locuitorii regiunii se 
integrează trăsăturilor generale româneşti: ospitalitate („foarte primitor” - 
inspector implementare fonduri europene, 25 ani, localnică Păclişa; 
oficiant rural, 36 ani, localnică Valea Dâljii; inginer, 26 ani, localnic Ostrov; 
pensionar, 57 ani, localnic Ohaba de sub Piatră; angajat, 29 ani, localnic 
Baru), perseverenţă (referent, 46 ani, localnic Suseni), hărnicie („[locuitorii] 
sunt gospodari, lucrând în Occident au adoptat ceea ce au văzut și învățat” 
– contabil, 61 ani, localnică Pui; „toată lumea lucrează pe aici” – pensionar, 
66 ani, localnic Poieni; tâmplar, 42 ani, localnic Răchitova; cofetar, 52 ani, 
localnică Galați; inspector, 48 ani, localnică Ostrov; pensionar, 60 ani, 
localnică Uric; referent, 46 ani, localnic Suseni; asistent medical comunitar, 
35 ani, localnică Haţeg; „gospodari” – asistent social, 42 ani, localnic Reea; 
apicultor, 45 ani, localnică Râu de Mori; inginer, 26 ani, localnic Ostrov; 
bibliotecar, 49 ani, localnică Râu de Mori; „[hațeganii] și-au construit case 
de prin anii 1970” – 66 ani, localnic Sălașu de Sus; „Aici [Băiești], satul 
nostru a fost sat de grăniceri” – agricultor, 54 ani, localnic Băiești; „Toți 
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hațeganii sunt harnici, mai ales spre Sarmi, Răchitova, aceia sunt mai ceva” 
– pensionar, 65 ani, localnică Uric), omenie (economist,  43 ani, localnică 
Clopotiva); 

b) se sesizează diferențe și la nivel local, între anumite așezări ale Țării 
Hațegului, considerându-se că locuitorii din satele montane și-au conservat 
mai bine obiceiurile și tradițiile („zona de munte [Nucșoara] și-a păstrat 
mai bine portul și obiceiurile” – agricultor, 54 ani, localnic Băiești; „Ei 
[locuitorii din Federi și Fizești] sunt Dacii adevărați [...], dacă vin 20 în târg 
la Pui îi cunoști după mers și fizionomie, că sunt blonzi [...] atâtea costume 
populare au că poți îmbrăca un sat întreg în costum popular” – angajat, 60 
ani localnic Baru; „Spre satele de munte se mai păstrează tradițiile. Acum 
strică tot ce-i vechi” – proprietar bar, 46 ani, localnică Râu Alb; 
„[obiceiurile] nu’s pierdute ca peste tot, pe lângă periferie” – pensionar, 60 
ani, localnic Râu Alb; „Nici într-un sat nu’s unu’ ca altu’” – pensionar, 79 
ani, localnic Ponor); 

c) în ceea ce priveşte defectele haţeganilor, nici aici nu există vreo excepţie de 
la regula amintită mai sus, haţeganii fiind mândri („Poate sunt cam 
mândri” –  pensionar, 57 ani, localnic Ohaba de sub Piatră; „există o 
făloșie” – pensionar, 79 ani, localnic Galați), neserioşi (asistent medical 
comunitar, 35 ani, localnică Haţeg; „Tineretul nu muncește, sunt 
întreținuți de părinți” – cofetar, 52 ani, localnică Galați; „Tot oameni îs 
aștia și aici, poate câteodată sunt mai dificili” – proprietar bar, 46 ani, 
localnică Râu Alb), creduli (economist, 43 ani, localnică Clopotiva), 
orgolioși (angajat, 29 ani, localnic Baru); 

d) ca urmare a unor studii antropologice contradictorii, Conea I. consideră, în 
urma studiilor personale efectuate în teren, că locuitorii Clopotivei sunt 
„[...] voinici şi vânjoşi, dar stăpâniţi de patimi” (Iacob Radu, citat de Conea 
I., 2010, p. 283), clopotiveanul fiind „[...] un om înnalt, bine legat, cu faţa 
tăiată aspru, uneori aproape în colţuri; şi toată înfăţişarea lui fizică – e una 
care exprimă energie şi hotărâre. Sunt oameni vânoşi şi aspri. Sunt şi unii 
mai mici, oacheşi şi uscaţi, vii ca spirtul, – parc’ar fi nişte gorjeni de 
dincolo, dar îs mai puţini aceştia. Au în genere ochii mici, iscoditori, 
exprimând inteligenţa şi vioiciunea” (id., pp. 283-284), superstiţios (id., p. 
288), „[...] fire tăcută şi ascunsă, este omul care nu se lasă convins cu una cu 
două şi greu poţi intra sub cojocul lui.” (id., p. 293). Totodată, 
„Clopotivenii, conservatori până în măduva oaselor, nefiind umblaţi în 
lume [...] au drept lozincă: «Aşa ne-am pomenit» şi din cauza asta sunt 
refractari tuturor reformelor şi inovaţiilor” (id., p. 293). 
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e) interogările asupra trăsăturilor sau elementelor (grai, arhitectură 
tradiţională, port, obiceiuri, comportament, atitudine) care-i diferenţiază 
de locuitorii altor areale învecinate, aplicate în cadrul interviurilor semi-
structurate, au scos în evidenţă ca având mai mare importanţă reperele 
dialectice, obiceiurile, arhitectura tradiţională şi atitudinea pentru subiecţii 
mai tineri (25-40 ani), în vreme ce elementele de port şi 
obiceiurile/tradiţiile devin definitorii pentru categoria de subiecţi ce 
depăşesc vârsta de 40 ani („Din păcate, o parte din tradiţii s-au pierdut pe 
parcurs şi aici menţionez şezătorile, îmi amintesc cu drag de ele ... Se mai 
păstrează Căluşarul, pluguşorul, colindele, zilele comunei.” – bibliotecar, 49 
ani, localnică Râu de Mori); 

f) pentru unele localități din Țara Hațegului se resimt influențele zonelor 
învecinate, fie în grai (prin utilizarea perfectului simplu, cum ar fi în 
localitățile Federi, Poieni), fie în costum popular ([portul] „cam puțin 
seamănă cu cel din Banat” – pensionar, 79 ani, localnic Fizești) sau tradiții 
(„De la Ponor, peste deal, la Orăștie este alt obicei” – pensionar, 65 ani, 
localnic Râu Alb). 

g) referitor la modul în care sunt percepuţi locuitorii unor aşezări din Ţara 
Haţegului, aflăm informaţii din poreclele date de locuitorii aşezărilor 
învecinate, precum Nemeşi (Clopotiva, Băiești, Râu Alb, Sălașu de Sus) sau 
Ţărani şi Buhe (Paroş) (Atlasul etnografic român, Habitatul, vol. 1); 

h) în raport cu locuitorii din Ținutul Pădurenilor sau cu cei din Depresiunea 
Petroșani, percepția locuitorilor este una cu conotații superioare sau 
similare: „Unii’s buni, unii’s răi. Nu se bat cu cuțite, ca cei de pe Valea 
Jiului” (pensionar, 78 ani, localnic Peștera; „oamenii sunt cam ca peste tot, 
dar pădurenii sunt mai închiși” – pădurar, 44 ani, localnic Baru; „Ne cam 
egalăm cu momârlanii de pe Valea Jiului sau cu momârlanii din Pădureni” 
– pensionar, 79 ani, localnic Ponor; „Cum să nu ne mândrim cu Țara 
Hațegului? Cine a venit aici, nu a mai plecat” – pensionar, 66 ani, localnică 
Uric; „Pădurenii sunt mai iuți, noi, hațeganii, suntem mai înapoiați, mai 
sălbatici” – angajat, 40 ani, localnic Peștenița). 

 
 4.6.2. Identitatea regională manifestată prin port, dansuri şi 
obiceiuri  

Dincolo de modul în care folcloristul Pop Reteganul I. (1930) percepea 
Ţara Haţegului „[...] Frumos este Ardealul fără măsură, dar în el mai frumos este 
tocmai acest colţ, care din vechi şi până astăzi se cheamă aşa: Ţara Haţegului […] că 



 
158 

deşi e mică Ţara Haţegului, ea întruneşte în sine tot ce Ardealul are mai bun şi mai 
frumos. Ţara Haţegului se poate numi cu drept cuvânt un Ardeal în miniatură”, 
acest spaţiu mental s-a individualizat faţă de arealele învecinate prin repere 
identitare etnografice şi culturale proprii.  

Simplitatea şi caracterul arhaic sunt cele două atribute ce definesc portul 
popular haţegan, Vuia R. (1962, p. 565) întărind această ipoteză „Aici, nu am găsit 
înclinarea spre exuberanţă din regiunile Banatului învecinat, nici preferinţa pentru 
culori tari şi bogăţia cusăturilor a pădurencelor din imediata apropiere dinspre 
nord, de pe Poiana Ruscăi, şi nici fineţea şi sobrietatea în culori a portului 
mărginenilor, vecinii dinspre răsărit”. 

O altă notă de individualizare, remarcată tot de etnograful Vuia R. (1962, p. 
565), constă în faptul că portul nu este unitar, ci prezintă mai multe variante 
locale (8), demonstrate mai ales la nivelul portului femeiesc. Cele 8 subzone 
etnografice identificate de Vuia R. (id., p. 566)111 sunt: 1). bazinul Haţegului, 
exceptând zonele marginale de la E şi V (unde se consemnează „pieptănătura cu 
coarne a femeilor”), 2). „[...] spre nord de Haţeg, de la cele două Silvaşe, cel de sus şi 
cel de jos” (cu influenţe provenite de la satele de pe Valea Cernei), 3). „De la 
Subcetate, spre nord, pe valea inferioară a Streiului, întâlnim trei zone ale portului: 
aceea de la sud-vest (Ocolişul Mare, Ruşi, Măceu [...])”, 4). „[...] cea de la răsărit 
(Vîlcele-Boşorod)”, 5). „[...] şi aceea de la nord (Strei-Săcel, Strei-Sîngeorzi, Ohaba-
Strei)”, 6). bazinul Pui (unde găteala capului la femei se face cu „dârlogi”), 7). 
Luncani, 8). portul „[...] de la nord de linia satelor Grădiştea şi Poieni, puternic 
influenţat de portul din Banat”. 

Pe baza consultării planşelor Atlasului etnografic român. Portul şi arta 
populară, vol. 4, planşe realizate la rândul lor pe baza informaţiilor din teren 
referitoare la portul popular de sărbătoare şi la manifestări artistice din 536 
localităţi din ţară şi înregistrate în perioada 1972-1983, au fost alese ca localităţi 
reprezentative pentru Ţara Haţegului aşezările Clopotiva, Hobiţa şi Paroş, 
specificităţile portului popular fiind redate prin recursul la această bază de date, 
coroborate cu studii etnografice întocmite de Vuia R., Conea I. sau Horváth J. 

La femei, primul element de reprezentativitate îl constituie pieptănătura 
acestora, părul fiind purtat împletit într-o coadă (Clopotiva) sau două cozi (Paroş, 
Hobiţa), de către fete şi fetiţe sau într-un coc pe suport (Paroş, Hobiţa), de către 
neveste şi femei bătrâne. Montatul părului la femeile căsătorite (Clopotiva) se 
realiza pe părţile laterale, prin coarne plasate pe suport. Capul era acoperit diferit; 

                                                            
111 Au fost menţionate toate subzonele etnografice identificate de Vuia R., cu precizarea că doar o 
parte din ele se suprapun Ţării Haţegului. 
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în funcţie de statutul civil, fetiţele şi fetele purtau basma (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), 
iar femeile căsătorite şi mai în vârstă purtau ceapsă cu ştergar (Clopotiva, Paroş), 
ştergar sau tulpan (Hobiţa, Paroş). Ca elemente de decor, ştergarele aveau vărgi la 
extremităţi, pe marginea cepsei (Clopotiva), cusături la unul din capete (Paroş), iar 
basmaua era imprimată pe toată suprafaţa (Hobiţa). Atente la detalii, fetiţele şi 
fetele purtau ca şi podoabe la gât mărgele din sticlă (Paroş, Hobiţa) sau salbe din 
argint (Clopotiva, Paroş), în vreme ce femeile căsătorite purtau doar salbe din 
argint (Clopotiva, Hobiţa, Paroş). La urechi, indiferent de vârstă, se purtau cerceii 
din aur, argint sau alte metale, iar la mână erau preferate inelele din argint sau 
metale nepreţioase. 

Valorificând ca materie primă cânepa (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), 
bumbacul (Hobiţa) sau pânza de târg (Paroş), cămaşa femeiască tipică era cea cu 
stanii şi mânecile unite şi încreţite la gât (Clopotiva, Hobiţa, Paroş) sau cu mânecile 
largi, strânse în bentiţă sau în volan mare (Paroş) (Figura 42). Mărturie stau şi 
anchetele sociologice realizate de Conea I. (2010, p. 271), pe satul Colopotiva: 
„Portu era tot în haine albe; oamenii îşi făcéu ţoale de lână, câńepă şi in, nu le 
cumpărau – nu cumpărau nimic de la târg –, îşi făcéu ei tot, în casă”. 

O variantă de cămaşă regăsită aici este cămaşa încreţită la gât, cu gura în 
faţă, cu poalele separate (Paroş, Clopotiva, Hobiţa), cu poalele prinse de stani 
(Clopotiva, Hobiţa), cu mânecile largi, strânse în bentiţă sau volan (Clopotiva, 
Hobiţa, Paroş) sau cu guler cu bentiţă (Clopotiva, Hobiţa, Paroş). Pentru cămaşă, 
ornamentele rezultate erau din dantelă (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), broderii 
(Clopotiva, Hobiţa, Paroş) sau alesături (Clopotiva). Elementele de decor se purtau 
pe mâneci (Clopotiva, Hobiţa), fodori (Clopotiva, Hobiţa), lânceţ (Clopotiva, 
Hobiţa), gura cămăşii (Clopotiva), guler (Hobiţa, Paroş), extremitatea mânecilor 
(Paroş). Poalele cămăşii femeieşti erau acoperite parţial (catrinţă112 – Hobiţa, Paroş, 
Clopotiva) sau integral (fusta/androcul – Paroş). Cel mai frecvent erau utilizate 
două catrinţe, decorate cu chenare laterale (Clopotiva), învărgate orizontal pe tot 
câmpul (Paroş) sau cu decor din nevedeală (Hobiţa). 

Cingătorile femeieşti113 erau ţesute şi se purtau sub formă de brâu 
monocrom „[...] brâu lat dă o palmă şi măi mult şi lung cam dă doi metări, ţăsut 
rar. Brâu’ acesta să numé brăciri, era din lână neagră şi-l învăluité pa dupa trup” 

                                                            
112 Catrinţa din spate se numea opreg şi reprezenta un împrumut bănăţean (Densuşianu V., citat de 
Conea I., 2010, p. 272). 
113 Femeile din Clopotiva purtau cingători, aspectul lor fiind adeseori unul masculin „[...] 
clopotiveanca, în adevăr, e o femee-bărbat, ai spune; energică, harnică, dârză, curajoasă, neexistând 
muncă în faţa căreia ea să pregete a o face” (Conea I., 2010, p. 274).	
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(Conea, I., 2010, p. 272), bete cu vărgi alternate cu ornamente la extremităţi 
(Clopotiva, Paroş) sau cordoane din ţesături industriale (Paroş). 
 

   
 

   
 

Figura 42. Mărturii etnografice ale Ţării Haţegului din anii 1900-1940:  
1. ciobani haţegani, 2. femei pe o uliţă din Sarmizegetusa, 3. clacă la tors,  

4. ţărancă din Grădişte, 5. femeie măritată din Densuş,  
6. tânără din Valea Haţegului 

Sursa: 1-3: Horváth J. (2001), 4-6: Adler L. (reeditat în Ziarul Adevărul, 2013) 
 
Bărbaţii purtau pe cap căciuli din miel, ţuguiate, cu moţul într-o parte sau 

cu moţul înfundat (Paroş, Hobiţa, Clopotiva) sau pălării rotunde cu bor mare drept 
(Clopotiva), obişnuit (Hobiţa) sau pălării rotunde adâncite la mijloc, cu bor mai 
mic (Paroş). La nivelul podoabelor purtate, costumul bărbătesc se remarcă prin 
simplitate, florile naturale fiind singurele regăsite (Paroş). 

Cămaşa bărbătească era realizată tot din aceleaşi materii prime: cânepă 
(Clopotiva, Paroş, Hobiţa), bumbac (Clopotiva, Paroş), pânză de târg (Paroş). Ca şi 
tipologie, aceasta este lungă, dreaptă, cu clini laterali, elemente de decor regăsindu-
se pe piepţi (Clopotiva, Hobiţa), pumnari (Hobiţa, Clopotiva), gura cămăşii 
(Clopotiva), mâneci (Clopotiva). Cămaşa era croită într-una cu poalele (Clopotiva, 
Hobiţa, Paroş), cu guler drept-bentiţă (Clopotiva, Paroş, Hobiţa), cu mâneci strânse 
în manşetă (Hobiţa, Paroş, Clopotiva) sau cu clini în părţi (Hobiţa, Clopotiva). 

1 2 3

4 5 6 
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Conea I. (2010, p. 276) puncta „Pe corp, bărbatul îmbracă cămeşă. Cea de nemeş e 
cu guler înnalt şi îndoit, cămeşa terminându-se la el cu créţură. Gulerul se închee 
cu bumbi albi. Mâneca cămeşii de nemeş e lată rău; se termină cu pumnaş; 
pumnaşul se închee cu bumbi albi. Cămeşa de rumân n’are guler; e ca ale 
poienarilor dinspre Sibiu şi, în loc de bumbi, la gât se închee cu ceutóri; are pui 
întotdeauna, pe când a nemeşului rareori”. 

Cingătorile bărbăteşti luau forma unor curele înguste (Hobiţa, Paroş), 
chimiruri/curele late (Paroş, Clopotiva), bete/brăcini (Hobiţa, Clopotiva). Pe durata 
verii, în toate cele 3 localităţi anchetate, bărbaţii purtau izmene, având ca elemente 
decorative cipcă pe marginea inferioară (Paroş, Clopotiva), cusături la marginea de 
jos (Paroş, Clopotiva) sau cheiţe la îmbinarea laţilor (Paroş), iar iarna purtau 
pantaloni strâmţi (cioareci/nădragi), cu ornamente la buzunare. 

Atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, costumul popular includea şi haine 
din blană (pieptare şi cojoace cu mâneci) sau pănură. Pieptarele erau drepte, 
înfundate (Vuia R., 1962, p. 570) şi despicate (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), iar 
cojoacele aveau mâneci drepte, scurte, mijlocii şi lungi (Clopotiva, Paroş, Hobiţa) 
sau evazate şi scurte (Paroş), în vreme ce hainele din pănură erau drepte, fără 
mâneci, cu vestă (Hobiţa, Clopotiva), cu mâneci scurte (Paroş) sau evazate, cu 
mâneci, mijlocii (Paroş, Clopotiva). Ca elemente de ornamentaţie utilizate, 
decorarea se realiza prin cusături cu lână (Paroş), bumbac (Paroş, Hobiţa, mătase 
(Paroş), aplicaţii din blană (Clopotiva, Paroş), acestea regăsindu-se pe mâneci şi 
umăr. 

Încălţămintea era confecţionată din pănură (obiele – Hobiţa, Clopotiva, 
Paroş, ciorapi – Hobiţa, Clopotiva) şi/sau piele de vită (opinci cu legături din curele 
înguste – Hobiţa, Clopotiva, Paroş; cizme negre sau maron, cu tureac drept – 
Hobiţa, Clopotiva, Paroş). 

Portul popular păstrează reminescenţe ale unor motive dacice, precum 
şuba înfundată femeiască, opincile cu gurgui şi gluga (Sicoe I., Jianu N., 2008, p. 
14), similar îmbrăcăminţii oamenilor de munte (Horváth J., 2001, p. 8), acesta 
nemaifiind purtat pentru uzul curent, ci doar în prag de sărbătoare. Şuba înfundată 
„[...] era croită din şubă de lînă groasă şi constituia îmbrăcămintea femeilor mai în 
vârstă, în timp de iarnă geroasă [...] ea nu era crăpată, ci înfundată, se trăgea peste 
cap şi, pentru ca frigul să nu aibă pe unde pătrunde, era lungă pînă la glezne. Partea 
ei de sus seamănă cu un laibăr femeiesc” (Vuia R., 1962, p. 571). 

Întrajutorându-şi semenii, haţeganii făceau distincţie între costumul 
cotidian şi cel purtat în prag de sărbătoare, la anumite evenimente. În cazul unui 
deces, ca însemn de doliu, bărbaţii purtau capul descoperit 3 zile succesiv până la 
ceremonia de înmormântare (Clopotiva) sau purtau panglică neagră la piept 
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(Paroş), în vreme ce femeile îşi arătau respectul pentru cel trecut în nefiinţă printr-
un costum tradiţional cu fond şi decor negru (Colopotiva, Paroş, Hobiţa), iar timp 
de şase săptămâni purtau basma, legată sub barbă (Clopotiva). 

Prilej de bucurie în viaţa unor tineri aflaţi la început de drum, nunta a fost 
considerată întotdeauna un moment festiv căruia i s-a acordat atenţia cuvenită, în 
primul rând prin împodobirea protagoniştilor acesteia. Nici universul rural haţegan 
nu face vreo excepţie, mirele purtând cămaşă din cânepă (Clopotiva), cânepă şi 
bumbac (Paroş), lânică (Paroş), bumbac (Hobiţa), cusută de mama mirelui 
(Hobiţa, Clopotiva) sau chiar de către mireasă (Paroş), cizme, bocanci sau ghete 
(Hobiţa), haină de dimie (Paroş) sau cojoc, opinci şi pieptar (Clopotiva). În piept 
avea prinsă floare de mire (Clopotiva, Paroş, Hobiţa) sau batistă brodată 
(Clopotiva). Mireasa era îmbrăcată în port tradiţional de sărbătoare (Clopotiva, 
Hobiţa) sau avea piese albe de costum popular (Paroş), împodobită cu cercei 
(Paros, Hobiţa), mărgele (Paroş, Hobiţa), modene/salbe (Paroş, Hobiţa) şi o şubă 
albă (Paroş). Pe cap, purta cunună cu flori (Clopotiva, Paroş, Hobiţa) sau panglici 
colorate (Clopotiva) şi, deseori, voal (Hobiţa, Paroş). 

Elementele din costumul popular tradiţional care au pierdut cel mai mult 
teren se regăsesc în portul femeiesc, respectiv pieptănătura femeilor „După întîiul 
război mondial a început să fie părăsită atît de originala găteală a capului, numită 
cu coarne, precum şi propoada lungă, ce învăluie aproape în întregime capul şi 
atîrnă pe spate. Coafura aceasta a dispărut mai întîi în comunele din centrul 
bazinului, pentru ca, apoi, să se retragă treptat în comunele din colţul nord-vestic 
şi, îndeosebi, în comunele mai izolate, ca Lunca Cernii-de-Sus, şi de-Jos, şi în 
Meria, unde s-a păstrat pînă după întîiul război mondial” (Vuia R., 1962, p. 567) şi 
încălţămintea, opincile fiind înlocuite cu cizme. Pentru portul bărbătesc, cele mai 
reprezentative elemente erau cureaua lată şi pălăria cu boruri largi „[...] considerată 
nu numai ca un aspect al modei, din diferite epoci, dar şi ca o tentativă de a anihila 
acest simbol al claselor privilegiate, precum şi o tendinţă de emancipare de sub 
restricţiile impuse lor” (Vuia R., 1962, p. 576). Procesul de înlocuire sau dispariţie a 
unor piese din costumul popular a apărut pe fundalul dezvoltării industriei textile, 
înlocuirea materialelor utilizate în trecut (pănura de lână, blana de oaie, pânza 
ţesută la război), creşterea numărului pieselor de îmbrăcăminte cumpărate din 
comerţ (Vuia R., 1962, p. 587). 
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Percepția locuitorilor privind conservarea portului popular a scos în 
evidență o conservare mai pregnantă a acestuia în zonele montane („Zona asta 
[Nucșoara] păstrează și cântecul mai mult decât noi” – agricultor, 54 ani, localnic 
Băiești) sau o dispariție până la eliminare a straielor populare („doar bunicii le mai 
păstrează, tineretul nu știe cum să le arunce acum” – proprietar magazin, 59 ani, 
localnic Paroș; „Portu’ acum s-a dus, oamenii au plecat, toți s-au dus, oamenii nu se 
mai întorc la munca brută” – agricultor, 54 ani, localnic Băiești; „Când eram copil 
erau promovate tradițiile, acum au dispărut aproape complet” – contabil, 61 ani, 
localnică Pui; „Am avut și eu port 
popular, dar nu-l mai am, nu-l mai 
găsesc. Mama mi l-a cusut, dar acum nu 
mai merge, acum se strică tot ce-i vechi” 
– proprietar bar, 46 ani, localnică Râu 
Alb; „Aici se mai păstrează costumele la 
1-2 case” – pensionar, 65 ani, localnică 
Uric; „Nu o să mai avem ocazia să 
vedem costum popular” – angajat, 40 
ani, Peștenița).  

Astăzi, prin intermediul 
asociaţiei Cooperativa de Artă Populară 
„Haţegana” din Haţeg, cu o tradiţie de 
43 ani, se confecţionează costume 
populare, din lână sau bumbac, cusute 
manual, dar şi ţesături, cusături şi 
broderii, unde „Exportăm doar prin 
românii noștrii care vin în țară, cumpără 
produsele tradiționale și se «fălesc» cu 
ele în străinătate” (Bercu Hortensia, 
preşedinte Cooperativa „Haţegana”114). 

Un alt aspect ce merită 
menţionat este faptul că în portul 
popular din Ţara Haţegului şi din zona etnografică învecinată, Ţinutul Pădurenilor, 
cât şi în melos sau dans, se resimt din ce în ce mai mult influenţe bănăţene, situaţie 
justificată parţial prin polarizarea exercitată de Timişoara. Portul bănăţenesc 
femeiesc a pătruns „[...] prin trecătoarea ce pleacă de la Caransebeş spre Haţeg, 

                                                            
114 http://www.servuspress.ro/hategana-pastreaza-mestesugul-traditional-prin-costume-popularesi-
artizanat_85057.html, accesat 27.08.2015. 

Figura 43. Port popular  
românesc din Peșteana 

Foto: Anton Socaciu (2014) 
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pînă la linia constituită de satele Păucineşti, Grădişte, Poieni”, nota dominantă a 
acestuia fiind dată de „[...] ceapţa cusută cu bircă şi mărgele; cămaşa cu tablă sau 
blană şi tăieturi (ajur) la mîneci; şi opregul cu fire” (Vuia R., 1962, p. 580). Portul 
bărbătesc are şi el influenţe bănăţene, fiind mult mai bogat în elemente decorative 
„Cămaşa lungă pînă pe sub genunchi era, la cei tineri, cu guler înalt, plin de motive 
şi ulşele, okiuri, adică cusătură în ajur, părţile îmbinate pretutindeni cu cheie, o 
cusătură măruntă ce leagă piesele necusute laolaltă” (Vuia R., 1962, p. 581). 

Elementele de folclor (muzical, coregrafic) sunt reprezentate prin hore de 
mână și „haţegane”, „[...] joc popular românesc, de perechi, răspândit în S 
Transilvaniei. Are două părți: 1) o plimbare a perechilor în cerc, în sensul invers 
rotirii acelor de ceasornic; partenerii, situați lateral unul față de celălalt, se țin de 
mână (bărbatul dreapta, femeia stânga); 2) o învârtire rapidă în ambele sensuri cu 
treceri pe sub mână (piruete) ale femeilor pe fiecare sfârșit de frază muzicală. 
Alternarea părților se face pe strigături de comandă. Ritmul este binar iar mișcarea 
vioaie cu pași simpli însoțiți de multe strigături.” (Dicţionar de termeni muzicali, 
2010). O altă particularitate este dată de prezența instrumentiștilor ce cântau la 
fluier în cadrul sărbătorilor desfășurate în localitățile Federi, Ohaba Ponor, Fizești 
(„Federi este o zonă a Fluierașilor, pe vremuri, rar astăzi se mai întâmplă, jocurile 
erau întreținute numai de fluierași” – angajat, 52 ani, localnic Federi). 

În ceea ce priveşte obiceiurile practicate în Ţara Haţegului, această 
componentă a cunoscut un regres vizibil. Dacă odinioară reprezentative erau 
şezătorile şi clăcile sau nedeile, treptat acestea s-au dizolvat, la ora actuală 
păstrându-se, într-o formă destul de generalizată, obiceiurile legate de sărbătorile 
de peste an. Colindatul, unul din cele mai importante obiceiuri de iarnă din Ţara 
Haţegului, este reprezentat de obiceiul Cerbului, practicat în satele comunelor 
Sălaşu de Sus, Răchitova, Râu de Mori, Densuş şi Baru (Bara I.S. et al., p. 290; Lazăr 
I., Tămaş I.P., 2003, p. 353). În Peștenița (comuna Densuș), un obicei local, 
organizat în a doua zi de Paști, îl constituie „Pușcatul cocoșului”, în vreme ce în 
Uric se mai păstrează Armindeni-ul (1 mai), considerat un vestitor al primăverii, 
manifestat prin punerea la poartă a unor frunze verzi de mesteacăn. 

Şezătoarea „[...] se organiza, de regulă, în zilele de luni, miercuri şi joi; nu 
se lucra marţea, de teama Marţolei şi nici vinerea, pe considerente religioase, cu atât 
mai mult cu cât vinerea era ziua în care se făcea, în multe sate, prescura (mai ales în 
Postul Crăciunului)” (Bara I.S. et al., 2012, pp. 288-289), în vreme ce clăcile 
reprezentau nişte forme de întrajutorare ale sătenilor, pentru realizarea anumitor 
activităţi agricole (treieratul sau îmblătitul grâului). Astăzi, prin intermediul 
Fundaţiei pentru Arii protejate PROPARK, se desfăşoară o dată pe an (15 august) o 
manifestare cu caracter etnografic, sub titulatura Şezătoarea Sălăşenilor, ce are loc 
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la sediul Centrului de vizitare al Parcului Naţional Retezat, din localitatea 
Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus. Nedeile, manifestări cu rol de socializare, 
organizate în cuprinsul fiecărui sat, au dispărut din repertoriul curent al 
evenimentelor culturale haţegane. 

Răspunsurile unor localnici intervievați pe teren confirmă cele menționate 
mai sus („aici nici cu colinda nu prea merg” – proprietar bar, 46 ani, localnică Râu 
Alb; „[obiceiurile] se mai păstrează cânt se taie porcu’” – pensionar, 60 ani, localnic 
Râu Alb; „eram copii când se făceau șezători. Se cânta la clarinet.” – pensionar, 65 
ani, localnic Râu Alb; „De mai bine de 25 de ani nu se mai practică nedeile, totul 
este împrumutat” – pensionar, 79 ani, localnic Galați; „Se mai păstrează obiceiurile 
pe la Bănița și Hunedoara, ai noștri s-au domnit, nu mai lucrăm cu sapa, ne-am 
motorizat.” – pensionar, 65 ani, localnică Uric).  

Ocazional, în unele localități (Râu Alb, Fizești, Răchitova) se mai 
organizează clăci pentru varii activități agricole – adunarea fânului, fabricarea de 
țuică, de jumătate de zi sau o zi („Clăcile se fac din ce în ce mai rar” – tâmplar,     42 
ani, localnic Răchitova). 

 
4.7. OCUPAȚII TRADIȚIONALE 

  
 4.7.1. Agricultura tradiţională 
  Valorificând terenurile agricole existente, în directă dependenţă cu modul 
în care a fost divizat pământul, tehnicile de lucru utilizate sau gradul de 
tehnologizare, agricultura tradiţională (Popa N., 1999, pp. 144-147) a luat mai 
multe forme:  

 agricultură itinerantă, când suprafeţele agricole existente în număr mai 
restrâns erau cultivate timp de mai mulţi ani, fiind ulterior părăsite în 
favoarea unoi noi terenuri mai productive (agricultură în ţelină), înlocuită 
cu o agricultură ce utiliza alternativ terenurile, ca fâneaţă şi culturi agricole 
(agricultură cu pârloagă). Caracterizată prin defrişarea unor suprafeţe 
forestiere, s-a menţinut în Ţara Haţegului până în secolul XIII, şi pe alocuri 
chiar până în perioada interbelică, în localităţi precum Răchitova, Poieni, 
Ştei, Mesteacăn, Goteşti, Federi. 

 agricultură sedentară, cu un sistem agricol bienal (culturile agricole erau 
utilizate alternativ ca mirişti şi ogor de cultură), continuat cu un sistem 
agricol trienal (cu trei câmpuri, fiecare din ele destinat unui tip de utilizare: 
culturi păioase, plante furajere şi păşunat, regăsit în arealul Haţeg-
Sarmizegetusa şi Sălaş-Râu Alb). Această formă de agricultură, dezvoltată 
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în perioada medievală, avea un caracter extensiv, continuându-se până în 
secolul XX, în perioada socialistă practicându-se tot agricultura sedentară 
de ogor, dar definită de această dată prin parcele de dimensiuni mai mari. 
Din paginile Atlasului etnografic român. Habitatul, vol. 1, în anul 1900, 

reiese faptul că principala ocupaţie a locuitorilor a fost creşterea animalelor (Paroş), 
aceasta regăsindu-se, între anii 1900-1980, în competiţie cu cultivarea cerealelor, 
pentru a pierde din ce în ce mai mult teren după 1980 (Clopotiva). Animalele erau 
crescute în gospodărie – ovine, cornute mari, cai şi porci (p. 167), în sistem 
supravegheat – turme/cirezi de oi, vaci, boi (p. 169) sau în sistem liber – cai, porci 
(p. 171). Despre importanţa creşterii animalelor şi impactul deţinut de aceasta 
pentru asigurarea traiului de zi cu zi al locuitorilor, localnica Tămaş Ana spunea 
„No vez tu gospodăria asta: în grajdu de la deal erau vacile, 4-5 şi 1-2 viţăi, grajdu 
de la vale era cu caii şi în despărţitura aia erau scroafele cu purceii. Aici undei 
vălăul în cocină erau 2-3 porci, colo sub şopru erau oile 40-50. Sara cân veneau 
vitele numai trecea nici un «motor» pe drum ... Era numa o vită” (Lazăr I., Tămaş 
I.P., 2003, pp. 392-393). 
 În ceea ce priveşte cerealele cultivate, la mare căutare erau grâul de 
primăvară şi toamnă, porumbul, dar şi ovăzul, orzul şi secara, cărora li se asociau 
plante textile, oleaginoase şi industriale şi plante de nutreţ. Dispunerea culturilor în 
câmp se realiza prin loturi semănate cu aceeaşi cultură sau cu culturi combinate 
(porumb cu fasole, porumb cu nutreţuri, porumb cu dovleac, porumb cu cartofi) 
(Atlasul etnografic român. Ocupaţiile, vol. 2). În vederea obţinerii terenurilor 
agricole, tehnicile utilizate erau desţelenire prin arătură sau săpare (Clopotiva, 
Hobiţa), tăiere (Clopotiva, Hobiţa) şi ardere/uscare (Hobiţa).  
  

4.7.2. Păstoritul 
 Cu toate că acest areal nu s-a individualizat prin păstorit, cum s-a 
întâmplat în cazul Ţării Bârsei, Vrancei sau Mărginimea Sibiului, Ţara Haţegului a 
reprezentat un spaţiu unde ocupaţia principală a locuitorilor era creşterea 
animalelor. Pe lângă tipologiile de păstorit identificate de Vuia R. (1926, p. 71) şi 
Conea I., citaţi de altfel şi de Popa N. (vezi cap. 3.6.3), acesta din urmă consideră 
faptul că, la nivelul anilor 1990, aici se practica păstoritul agricol sedentar (fără 
stână şi staul) – „[...] Toteşti, Reea, Ostrov, Ciopeia, Boiţa, Vălioara, Mesteacăn, 
Nalaţivad, Zăvoi (Măţeşti)” (p. 155) şi păstoritul agricol cu staul, dar fără stână – 
„[...] în partea centrală a compartimentului depresionar vestic, în câmpia 
piemontană joasă (Sântămăria-Orlea, Păclişa, Unciuc, Unirea, Bărăştii Haţegului, 
Tuştea etc.” (p. 155). 
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În ceea ce priveşte păstoritul de pendulare simplă şi dublă, acesta se practica 
doar în câteva aşezări de la contactul cu unitatea montană, în sate precum Nucşoara, 
Coroieşti, Râu de Mori, Zeicani, Petros, Federi, Clopotiva (id, pp. 155-156). 

Menţionarea în documentele secolelor XV-XVI a quinquagesimii (taxă 
solicitată doar populaţiei româneşti din Transilvania), respectiv a scutirii plăţii 
acesteia în cazul cnezilor haţegani (ca modalitate de recunoaştere a ajutorului 
acordat puterii centrale), demonstrează practicarea păstoritului în această regiune 
şi, totodată, prezenţa populaţiei româneşti în districtul Haţegului (Pop I.A., 1982). 
 
 4.7.3. Cultura pomilor fructiferi 
 O importantă activitate desfăşurată în Ţara Haţegului a constituit-o şi 
cultivarea pomilor fructiferi, predominant măr, prun, cireş (Figura 53115), 
„Întreaga jumătate de Nord a acestui basin [bazinul Haţegului] este presărată cu 
«pomet», cum i-se zice în graiul popular. Locul principal îl ocupă soiuri alese de 
meri (Ionathan, Batul) şi pruni, aceştia de o calitate mai slabă. [...]. În locul vinului, 
azi, se bea mai mult vinarsul (ţuica), care se produce în cantităţi însemnate, pentru 
care motiv acest ţinut a câştigat numele de Ţară a vinarsului.” (Vuia R., 1926, p. 
65). Extinsă în perioada socialistă, cele mai favorabile condiţii de relief (orientarea 
sudică a versanţilor dealurilor piemontane) şi climat (foehnizarea maselor de aer) 
se regăseau în Răchitova, Densuş (Popa N., 1999, p. 318), cultivarea realizându-se 
în cadrul gospodăriei din sat (Clopotiva, Hobiţa, Paroş) sau în cadrul unor livezi în 
hotar (Atlasul etnografic român. Ocupaţiile, vol. 2, p. 149). Deloc hazardat, în Haţeg 
a funcţionat o bună perioadă de timp o fabrică de conserve de fructe. 

 
4.7.4. Morăritul 
La nivel naţional, România se înscrie printre ţările cu un bogat patrimoniu 

tehnic, racordat la principalele activităţi economice precum hidroenergie, minerit, 
transport, industriile textilă sau alimentară, apărute pe la mijlocul secolului XVIII 
în Transilvania şi Banat, şi extinse pe tot cuprinsul ţării, în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Dacă ne raportăm la patrimoniul preindustrial, lipsa sau 
neaplicarea unor protecţii legale, lipsa de cunoaştere a unor membri ai 
comunităţilor locale, dispariţia elementelor tradiţionale din mediul rural, toate 
coroborate cu permanenta tendinţă a căutării unor elemente moderne de confort şi 
a renunţării la elementele vernaculare, situaţia este şi mai problematică. 
Inventarierea cronologică, la nivel naţional, pe baza documentelor de arhivă, 
ilustratelor poştale, fotografiilor de epocă realizată de Wollmann V. (2012) 
                                                            
115 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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reprezintă un prim pas pentru documentarea mulinologică românească. Numărul 
însemnat al morilor identificate, cărora li se alătură o serie de alte categorii de 
monumente tehnice, şi originalitatea instalaţiilor create reprezintă un argument 
solid pentru susţinerea valorificării acestora. 

Plecând de la utilizarea râşniţelor în cadrul gospodăriilor ţărăneşti pentru 
prelucrarea cerealelor, respectiv măcinarea seminţelor, s-au aplicat dispozitive mai 
performante bazate pe utilizarea apei, vântului sau forţei animalelor, 
individualizându-se trei categorii de instalaţii: mori de apă, mori acţionate de 
animale şi mori de vânt. La o privire mai detaliată, rezumându-ne la morile 
acţionate hidraulic, pot fi identificate mori cu ciutură (unde piatra alergătoare, 
verticală, este pusă în mişcare printr-un dispozitiv simplu din lemn), mori de apă 
cu roată verticală ce au cunoscut o expansiune pe cursul Arieşului, al Târnavei 
Mari, mori hidraulice cu alvan, situate pe malul unor râuri mai mari, cu roată 
verticală cu admisie inferioară, caracteristice Văii Someşului, mori plutitoare 
întâlnite pe Valea Someşului, Mureşului (Wollmann V., 2013). 

Pe de altă parte, colectivul Academiei Române, coordonat de Ghinoiu I. 
(Atlasul etnografic român. Tehnica populară. Alimentaţia, vol. 3) identifică mai 
multe categorii de instalaţii tradiţionale: 

 instalaţii de măcinat cerealele: mori acţionate hidraulic, cu făcaie (Paroş), 
regăsite la nivelul anului 1900, pentru ca în intervalul imediat următor 
(1900-1980) să apară mori hidraulice, cu cupe (Clopotiva, Hobiţa); 

 instalaţii pentru zdrobirea seminţelor: pive acţionate hidraulic, cu ciocane 
(Clopotiva) sau cu săgeţi (Clopotiva, Hobiţa) şi pive acţionate de om, cu 
pisălog (Clopotiva, Paroş) şi cu ciocane (Paroş); 

 instalaţii pentru presarea seminţelor zdrobite, respectiv teascuri acţionate 
de om, cu pene bătute cu maiul de mână (Clopotiva, Paroş). 
În strânsă legătură cu vechile îndeletniciri agricole, cultivarea cerealelor şi a 

plantelor textile, au apărut şi s-au dezvoltat instalaţiile de industrie populară (mori 
– Figura 44116, văioage, cazane de ţuică, teascuri pentru vin, darace pentru 
prelucrarea cânepii, joagăre pentru tăiat buştenii etc.), cele mai vechi mărturii 
privind instalaţiile de prelucrare a produselor agricole din Ţara Haţegului datând 
din secolul XVI, morăritul fiind considerat un drept al stăpânului feudal (Bara I.S. 
et al., 2012, p. 172).  

Situaţia s-a permanentizat şi pe durata următoarelor secole, conscripţiile 
urbariale din anul 1785 relatează faptul că ţăranii puteau exercita meşteşugul 
morăritului în contul achitării unor taxe (id., p. 173). 

                                                            
116 Ibidem. 
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Pe baza consultării materialelor cartografice din secolele XVIII-XIX şi a 
ortofotoplanurilor recente (2013), la nivelul Ţării Haţegului (Figura 44117), 
instalaţiile tradiţionale prezintă următoarele particularităţi: 

 începând cu secolul XVIII se înregistrează prezenţa unui număr însemnat 
de instalaţii hidraulice (48 mori), maximul identificat aparţinând 
următorului veac (118 mori în intervalul 1869-1887 şi  112 mori în 
intervalul 1806-1869) fiind direct condiţionat de creşterea producţiei 
agricole, capacitatea redusă de prelucrare a cerealelor şi debitul unor pâraie 
în anumite perioade ale anului. Nu în puţine cazuri, se întâlnesc sate care 
au peste 5 mori. 

 după Marea Unire din 1918, preţul pentru măcinarea cerealelor a fost 
reglementat prin Ordinul 20579 din 15.12.1920 „[...] 18 bani 100 de kg la 
morile cu instalaţii mari şi sistematice. 14 bani 100 de kg la morile ce extrag 
numai tărâţele. 12 bani la 100 de kg la morile ce nu extrag tărâţele. 10 bani 
la 100 de kg huruială la toate cele trei categorii de mori” (id., p. 178), 
numărul morilor din Ţara Haţegului era foarte ridicat, înregistrându-se 3 
mori - Râu de Mori, 1 moară – Gureni, 1 moară – Ostrovel, 2 mori – 
Suseni, 1 moară – Bărăşti, 1 moară – Sântămăria Orlea, 3 mori – Sânpetru, 
2 mori – Unciuc, 3 mori – Săcel, 3 mori – Densuş, 3 mori – Hăţăgel,            
3 mori – Poeni, 7 mori – Ştei, 2 mori – Tuştea, 2 mori – Fărcădinul 
Superior şi Inferior (azi General Berthelot), 8 mori – Grădişte (azi 
Sarmizegetusa), 5 mori – Hobiţa, 15 mori – Păucineşti, 12 mori – Zeicani, 5 
mori – Sibişel, 7 mori – Ohaba, 1 moară – Valea Dâljii, 11 mori – Ostrov, 5 
mori – Peşteana, 1 moară – Breazova (id., pp. 179-180). 

 în perioada socialistă, instalaţiile tradiţionale cunosc un regres vizibil, 
majoritatea proprietarilor de mori fiind consideraţi ca făcând parte din 
categoria „chiaburilor”, motiv pentru care mulţi sunt nevoiţi să renunţe la 
morărit. În preturile judeţului Hunedoara, în anul 1941 se regăseau         
911 mori ţărăneşti şi 2 mori sistematice, din care 105 mori în pretura plasei 
Sarmizegetusa, 69 mori în pretura plasei Pui şi 65 mori în pretura plasei 
Haţeg (Bara I.S. et al., 2012, p. 182). Comparând informaţiile de pe hărţile 
topografice militare sovietice şi cele regăsite în documentele vremii, reiese o 
diferenţă însemnată privind numărul efectiv de mori, rezultată din scara 
utilizată (1:50.000), evoluţia aşezărilor şi cartarea altor informaţii şi, 
probabil, datorită tipului de informaţie cartat de URSS. 

                                                            
117 Ibidem.	
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 majoritatea morilor se întâlnesc pe cursuri hidrografice de ordinul 3, 
respectiv a unor cursuri de apă cu debit mai scăzut; 

 prin suprapunerea materialelor cartografice consultate, se denotă de 
asemenea o continuitate a morilor de apă (mori ce se regăsesc pe două 
surse cartografice - din 1769 până în 1887, trei surse cartografice - din 1869 
până în 1978,4 surse cartografice - 1806 până în 1978); 

 în prezent, există doar 10 mori (pe cursurile de apă Strei, Muncel, Ruşor, 
Şerel, Râu Alb, Râu Mare, Râuşor, Sibişel), majoritatea fiind nefuncţionale. 
Reconstituirea acestor elemente ale peisajului cultural s-a realizat prin 

materialele cartografice reprezentative ale secolelor XVIII-XXI, acurateţea cartării 
unor astfel de informaţii fiind invers proporţională cu vechimea surselor 
consultate. 

Având ca beneficiar direct comunitatea locală, propunem câteva 
recomandări de valorificare ale patrimoniului preindustrial din Ţara Haţegului: 

a) Se impun lucrări de conservare preventivă a instalaţiilor hidraulice 
tradiţionale, încă existente, respectiv conservare in situ şi repunere în 
funcţiune a celor existente. 

b) În vederea aducerii unui plus de valoare, se poate avea în vedere 
dezvoltarea unor activităţi tradiţionale conexe (cultivarea cânepii şi a florii 
soarelui) şi a unor unităţi de prelucrare a acestora (fabrică de producţie a 
uleiului de cânepă, unitate de producere a unor ambalaje sau saci 
personalizaţi de diferite dimensiuni), dar şi încurajarea iniţierii unor start-
up-uri cu specific local (păstrăvării, restaurante cu gastronomie locală) şi 
consolidarea conexiunilor cu reţelele gastronomice existente (Asociaţia 
Femeilor din Sântămăria Orlea) în vederea valorificării produselor 
alimentare. 

c) Patrimoniul preindustrial existent poate fi inclus în cadrul European Route 
of Industrial Heritage, reţea dezvoltată în urma unui proiect INTERREG, 
constând în promovarea unor obiective turistice de tip industrial, sau în 
cadrul unor trasee tematice naţionale şi regionale. 

d) Prin refuncţionalizarea morilor, se pot comercializa produse de patiserie 
locală, ce pot primi certificare de produs tradiţional atestat, impunându-se 
totodată şi crearea unui registru al morarilor. Prin restaurarea vâltorilor 
existente se va avea în vedere restabilirea industriei textile, cu atât mai mult 
cu cât în cuprinsul arealului, la Nucşoara, se desfăşoară ocazional ateliere 
de ţesut şi cusut. 

* 
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Tot legat de modul de utilizare al resurselor hidraulice se leagă activităţi 
precum plutăritul liber (vezi cap. 3.5.8), practicat pe arterele principale, cu debite 
mai mari (Râu Mare, Strei), ce a stimulat dezvoltarea unor meşteşuguri legate de 
prelucrarea lemnului (jogăritul) (Popa N., 1999, pp. 109-110). 

 
4.7.5. Meșteșugurile  
Mărturie a valorificării resurselor existente în teritoriu, dar şi a iscusinţei 

locuitorilor acestor aşezări, stau meşteşugurile dezvoltate încă de timpuriu din Ţara 
Haţegului. Pornind de la tipul de resurse utilizate, s-au identificat următoarele 
meşteşuguri practicate, ce vor fi tratate diferenţiat, baza de date primară ce a servit 
conturării unei imagini privind meşteşugurile din Ţara Haţegului constituind-o 
planşele Atlasului etnografic român. Tehnica populară. Alimentaţia, vol. 3: 

 prelucrarea lemnului; 
 prelucrarea pietrei; 
 prelucrarea metalelor; 
 prelucrarea lutului; 
 prelucrarea fibrelor şi firelor textile; 
 prelucrarea pieilor şi blănurilor. 

Meşteşugurile practicate de români nu au cunoscut dezvoltarea de care au 
beneficiat etniile privilegiate (saşi, unguri) decât în secolul al XVI-lea. Dacă primele 
îndeletniciri au fost condiţionate de asigurarea traiului zilnic, respectiv industria 
casnică, odată cu necesitatea măririi suprafeţelor agricole pentru asigurarea traiului 
s-au dezvoltat, în secolul XIII, primele forme de exploatare agricolă.  

 
4.7.5.1. Prelucrarea lemnului 
Prin meşteşugurile şi produsele obţinute, putem vorbi despre existenţa unei 

civilizaţii a lemnului în Ţara Haţegului (Giurăscu C.C., 1975, citat de Popa N., 
1999, p. 125).  

Dezvoltarea meşteşugurilor legate de exploatarea lemnului are loc în 
secolele VII-XVIII, unele localităţi specializându-se în economia forestieră, 
activităţile desfăşurându-se în cadrul unor bresle organizate. Principalele 
meşteşuguri ce valorificau lemnul, la nivelul anului 1900, erau cărbunăritul (Paroş) 
şi rotăritul (Paroş), îndeletnicirile de prelucrare a lemnului cunoscând o extensiune 
în intervalul următor (1900-1980): dulgherit (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), tâmplărit 
(Paroş, Clopotiva), cărbunărit (Clopotiva), şindrilit (Clopotiva), dogărit 
(Clopotiva) şi rotărit (Clopotiva) (Atlasul etnografic român. Tehnica populară. 
Alimentaţia, vol. 3, p. 43).  
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Din studiile întreprinse de Vuia R. şi Radu I., reies ca şi activităţi de 
prelucrare a lemnului în rândul haţeganilor butnăritul (producerea, cercuitul şi 
repararea buţilor), „[...] practicat în satele de pe rama nord-vestică şi vestică a 
depresiunii, unde se concentrau suprafeţele pomicole cele mai întinse şi unde 
pădurile de stejar ofereau 
materia primă de cea mai 
bună calitate”, 
bocşeritul/cărbunăritul 
(lângă Densuş), 
păcurăritul, rotăritul, 
dogăritul, tâmplăritul, 
rudăritul (Popa N., 1999, 
pp. 127-128). Mărturie a 
utilizării lemnului în 
acest univers rural 
tradiţional stau şi vorbele 
lui Necş Ion „Vez tu în 
casa asta când eram eu copil nu era fier decât la potcoavele boilor şi a cailor la raftul 
carului, căldarea, ciuhaiul şi laboşele şi câteva scule în rest tot era de lemn: cuie, 
scaune, mese, blide, linguri, căpcene, ulcele, vase, troci, hâmbare, iar la casa a veche 
numa fundaţia era de piatră şi cuiele cu care se bătea prăştila în rest numa lemn” 
(Lazăr I, Tămaş I.P., 2003, p. 395). 

În paginile Atlasului etnografic român. Ocupaţiile, vol. 2, se consemnează 
faptul că acţiuni de defrişare se realizau şi în perioada interbelică, terenurile 
obţinute prin tăierea copacilor (Hobiţa, Clopotiva), curăţirea imediată a terenului 
(Clopotiva), arderea resturilor/cioturilor (Hobiţa) sau curăţarea terenurilor în timp 
(Hobiţa) fiind păşuni (Clopotiva) şi terenuri arabile (Hobiţa). 

Printre produsele rezultate din mâinile meşterilor, amintim: 
 obiecte de uz casnic (linguri, sărăriţe, piperniţe, covate), obiecte agrare şi 

păstoreşti (coasă, bâte ciobăneşti, răbojuri), obiecte legate de industria 
textilă şi transport (juguri, şa, fus de tors, război de ţesut); 

 lăzi tâmplăreşti (Clopotiva, Hobiţa) şi laviţe (Clopotiva); 
 furci de tors, realizate prin crestare (Hobiţa, Clopotiva) şi folosirea 

însuşirilor naturale ale lemnului (Hobiţa, Paroş); 
 cruci votive din lemn tare şi troiţe, pentru care tehnica de confecţionare şi 

ornamentare se baza pe aceleaşi procedee ca în cazul furcilor de tors (Paroş, 
Hobiţa). 

Figura 45. Hait pe Valea Râului Mare 
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Pentru decorarea lemnului, erau utilizate ca materii prime arbori de esenţă 
tare (frasin, paltin, fag, stejar), arbuşti de esenţă tare (corn, alun), răşinoase (brad), 
pomi fructiferi (cireş, prun), arbori de esenţă moale (plop, mesteacăn). Printre 
tehnicile de prelucrare artistică a lemnului, menţionăm împletirea, cioplirea, 
crestarea, cojirea, incizarea, strungirea şi piragravarea lemnului (Atlasul etnografic 
român. Portul şi arta populară, vol. 4). 

 
4.7.5.2. Prelucrarea pietrei 
La nivelul anului 1900, în Ţara Haţegului, activităţi de vărărit erau 

înregistrate în localitatea Paroş (Atlasul etnografic român, vol. 3, p. 45), pentru ca în 
următorii ani (1900-1980) să se producă încă cuptoare de var îngropate (Clopotiva, 
Paroş), de formă tronconică, cu vatra sub formă de pomnol-prag şi gura de foc 
acoperită (id., p. 89); din altă sursă aflăm că „Familii întregi lucrau la strânsul şi 
spartul calcarului de pe Măgură şi în cuptoare se ardea cu lemn obţinându-se un 
var de foarte bună calitate” (Lazăr I., Tămaş I.P., 2003, p. 397). Pentru producerea 
varului, uneltele utilizate erau ciocanul şi barosul, sapa sau cociorva, iar arderea 
pietrei de var se realiza atât liber cât şi dirijat, cu răsuflători. Cuptoare de var se 
găseau, și se mai găsesc într-o stare nefuncțională, în unele dintre localitățile Sălașu 
de Sus, Peștera, Nucșoara, materia primă utilizată fiind piatra de var din 
proximitatea localității Peștera. 

 
4.7.5.3. Prelucrarea metalelor 
Exploatarea resurselor metalifere şi nemetalifere a fost pusă în evidenţă 

diferenţiat de-a lungul istoriei. Dacă arealul imediat învecinat, Ţinutul Pădurenilor, 
beneficia de o exploatare intensă a zăcămintelor de minereu din fier din Munţii 
Poiana Ruscă, într-o cantitate mai mică se exploatau şi în Ţara Haţegului, la 
Răchitova-Valea Fierului (Popa N., 1999, p. 133). În secolul XIX au fost date în 
exploatare mineralizaţiile metalifere de la Boiţa-Haţeg pentru producţia de sulf, 
zinc şi plumb, cupru, aur, argint, cadmiu şi bismut, însă impactul acestora la nivel 
local a fost destul de redus (id., pp. 134-135). 

La nivelul anului 1900, în Paroş se înregistra ca şi activitate prelucrarea 
fierului, iar între anii 1900-1980 se consemnează continuarea prelucrării acestui 
metal (Hobiţa, Clopotiva), tinichigeria (Clopotiva) şi prelucrarea aurului şi 
argintului (Clopotiva) (Atlasul etnografic român. Tehnica populară. Alimentaţia, 
vol. 3, p. 45).  
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4.7.5.4. Prelucrarea lutului 
Un alt meşteşug practicat din perioada medievală îl constituie olăritul, 

breasla olarilor fiind atestată documentar în anul 1730, prin Diploma acordată de 
împăratul Carol al VI-lea (Beniamin Basa, citat de Bara, I.S. et al., 2012, p. 168). 
Chiar dacă dovezile arheologice – materiale ceramice – au fost descoperite în situl 
arheologic de la Sarmizegetusa sau în aşa-numitele villae rusticae din apropiere, 
extracţia şi valorificarea materialelor de construcţie (argilă pentru ceramică) a fost 
continuată şi după retragerea administraţiei romane pe teritoriul Sarmizegetusei, 
Haţegului, Ponorului sau Streiului (Popa N., 1999, p. 133). De-a lungul secolului 
VII, apar noi dovezi privind extragerea lutului şi prelucrării ceramicii în peştera 
Coasta Vacii-Federi, Sarmizegetusa, Răchitova (id., p. 133). 

Valorificarea superioară a lutului s-a afirmat în 1898 o dată cu funcţionarea 
unei fabrici de cărămidă la Baru Mare (Popa N., 1999, p. 136; Sicoe I., Jianu N., 2003, 
pp. 17-18). Alte centre ceramice au fost identificate pe teritoriul localităţilor Baru Mic, 
Livadia de Câmp, Livadia de Coastă, Haţeg, Silvaş, recunoscute pentru vase uzuale 
(Lazăr I., Tămaş I.P., 2003, pp. 396-397; Sicoe I., Jianu N., 2003, pp. 17-18).  

Din memoria colectivă a locuitorilor satelor Clopotiva, Hobiţa şi Paroş, 
aflăm că între anii 1900-1980, frământarea lutului pentru oale se realiza fie cu 
mâinile, fie cu picioarele, sau se recurgea la utilizarea roatei, din bulgăre de lut 
(Hobiţa). Tehnicile folosite pentru obţinerea materialelor de construcţie din argilă 
(cărămidă arsă) erau călcatul lutului de om, modelarea cu tipare de lemn şi arderea 
cu uscare la soare, iar cuptoarele de ars vasele de lut se înscriau în tipologia 
cuptoarelor de suprafaţă şi a culoarelor de foc circular (Atlasul etnografic român, 
vol. 3, p. 49, 53, 59, 61). 

 
4.7.5.5. Prelucrarea fibrelor şi firelor textile 
Valorificarea inului, cânepii, bumbacului sau lânii caracterizează, pe durata 

intervalului temporal 1900-1980, aşezările haţegane, fiind considerate materii 
prime tradiţionale. Tot în acest interval, s-au utilizat şi materiile prime textile 
industriale, precum lânica, mătasea, bumbăcelul. 

Printre produsele obţinute, Atlasul etnografic român, vol. 3 şi 4, 
înregistrează pentru cele 3 localităţi anchetate din Ţara Haţegului (Clopotiva, 
Hobiţa, Paroş) următoarele bunuri: 

 piese de port (sumane, cioareci, catrinţă, pănură), ţesute la război; 
 cerga din lână, realizată prin ţeserea în 4 iţe (Clopotiva, Paroş), având ca 

elemente de decor miţe şi ciucuri pe ţesătură şi pentru care se utiliza 
culoarea naturală şi coloranţi vegetali şi chimici; 
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 aşternuturi şi ţesături de culme, realizate din cânepă şi bumbac (Hobiţa, 
Paroş), cânepă cu in (Paroş) sau lână (Clopotiva), ţesute în 2 şi 4 iţe şi 
pentru care se făcea recurs la culoarea naturală a fibrelor sau la coloranţi 
vegetali; 

 căpătâie, ţesute în 2 şi 4 iţe sau cusute, din cânepă, bumbac şi lână, pentru 
care erau utilizaţi coloranţi chimici (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), vegetali 
(Hobiţa, Clopotiva) şi minerali (Hobiţa); 

 ştergare din bumbac (Clopotiva, Hobiţa, Paroş), cânepă (Clopotiva, Paroş) 
şi in (Paroş), pentru care se utiliza aceeaşi tehnică de ţesut ca în cazul 
produselor menţionate mai sus şi coloranţi chimici; 

 feţe de masă, produse din bumbac şi cânepă, ţesute tot în 2 şi 4 iţe, colorate 
cu coloranţi chimici (Hobiţa, Clopotiva) şi vegetali (Hobiţa); 

 scoarţa vărgată, din lână, lână cu cânepă şi bumbac, tehnica de lucru 
utilizată fiind alesul legat (Clopotiva, Paroş, Hobiţa) şi alesul spart (Paroş, 
Hobiţa), ornamentată cu vergi alese alternante cu simple; 

 piese de transport (desagi, saci, străiţi). 
 
4.7.5.6. Prelucrarea pieilor şi blănurilor 
Alte meşteşuguri din zona industriei textile, dar care de această dată 

valorificau pieile de miel, vită, capră şi de vânat şi blănurile, au fost tăbăcitul şi 
cojocăritul (Clopotiva) (Atlasul etnografic român. Tehnica populară. Alimentaţia, vol. 
3, p. 47). Printre produsele rezultate amintim piesele de costum popular (pieptare, 
căciuli, cojoace, şube, opinci, curele, chimire). Recunoaşterea meşteşugurilor de 
prelucrare a pieilor şi blănurilor s-a realizat prin conferirea Statutului breslei 
cizmarilor şi tăbăcarilor oraşului Haţeg, de către principele Transilvaniei, Mihail 
Apaffi I, în 1672 (Bara I.S. et al., 2002, p. 168). 

 
4.8. Concluzii 
 
Componenta demografică, prin resursele umane și habitatele create, 

determină o anumită pondere a forței de muncă la nivel regional și un grad de 
calificare pe care aceasta se bazează. Sintetizate în cadrul analizei SWOT (Tabelul 
7), disfuncțiile principale ale regiunii din punct de vedere al componentei 
deografice fac referire la următoarele aspecte: 

 slaba polarizare a orașului Hațeg, accentuarea dinamicii teritoriale și 
tendința ascendentă a locuitorilor pentru deplasările în exteriorul țării; 
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 gradul accentuat al depopulării satelor din Țara Hațegului, coroborat cu un 
intens fenomen de îmbătrânire demografică și de migrare a populației 
tinere; 

 fragilitatea patrimoniului vernacular și pierderea pe zi ce trece a 
elementelor tradiționale originale din universul rural; 

 în lipsa promovării moștenirii materiale și spirituale din această regiune, o 
slabă coeziune socială a regiunii, ceea ce afectează relațiile de vecinătate 
între locuitorii unei comunități (opusul unor vremuri în care evenimente 
precum șezători, nedei, clăci „sudau” relații de comuniune). 
 

Tabelul 7. Analiza SWOT a potențialului geodemografic și a habitatelor  
din Ţara Haţegului 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- regiune puternic umanizată 
încă din cele mai vechi 
timpuri; 

- grad ridicat de omogenitate 
etnică, predominant 
românească; 

- important fond al 
patrimoniului vernacular; 

- gradul ridicat de vizibilitate 
pe care îl au anumite 
monumente istorice; 

- prezenţa grohoturilor 
(garduri din blocuri de granit 
puternic rulate) ca reper de 
specificitate al satelor din 
Ţara Haţegului; 

- pitorescul unor așezări 
sezoniere din zona montană; 

- gradul ridicat de izolare al 
unor așezări ce contribuie la 
păstrarea unui nivel de 
conservare al specificului 
tradițional; 

- practicarea unor activități 
economice cu tradiție 

- depopularea satelor; 
- gradul de urbanizare scăzut pe care îl 

deține regiunea; 
- puternica polarizare exercitată de 

centrele urbane exterioare; 
- fenomen accentuat de îmbătrânire 

demografică, în special în cadrul 
mediului rezidențial rural; 

- număr scăzut de elevi și dispariția unui 
număr însemnat de instituții de 
învățământ din Țara Hațegului; 

- dispariția unor reprezentanți ai 
comunității locale ce au avut un aport 
deosebit la dezvoltarea economică a 
teritoriului (italieni, germani); 

- transformarea satului într-un mediu din 
ce în ce mai urbanizat, justificată prin 
creșterea gradului de confort; 

- fragilitatea arhitecturii tradiţionale şi 
interesul scăzut şi punctual pentru 
conservarea acestuia; 

- slaba promovare a elementelor 
vernaculare; 
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(morărit, prelucrarea 
lemnului, prelucrarea lutului 
etc.); 

- existența a 2 muzee 
etnografice ca factori de 
asigurare a coeziunii sociale; 

- existența unor sate 
tradiționale, promovate de 
Geoparcul Dinozaurilor; 

- acțiuni de revigorare a unor 
evenimente etnografice 
(Șezătoarea de la Nucșoara). 

- dispariția obiceiurilor/tradițiilor; 
- apariția, din ce în ce mai frecventă, a 

unor case de vacanță ce nu respectă 
specificul local; 

- preluarea din ce în ce mai mult a unor 
elemente bănățene în componenta 
folclorică a regiunii Țara Hațegului și 
sublimarea parțială a elementelor 
hațegane originale. 

Oportunităţi Ameninţări 
- înființarea de școli 

profesionale; 
- refuncţionalizarea morilor, 

vâltorilor și a altor instalații 
tradiționale; 

- dezvoltarea unor activităţi 
tradiţionale conexe; 

- realizarea unei arhive de 
imagini care să consemneze 
toate bunurile culturale 
existente; 

- transformarea satelor părăsite 
în muzee etnografice în aer 
liber (Gotești, Mesteacăn, 
Federi); 

- politici de conservare 
preventivă a zestrei 
vernaculare din Țara 
Hațegului; 

- introducerea în cadrul 
Regulamentului Local de 
Urbanism a unui Ghid de 
respectare a specificului 
tradițional local; 

- crearea unor ateliere 
meșteșugărești de profil și a 

- dispariţia elementelor peisagistice 
culturale reprezentative şi înlocuirea 
acestora cu elemente alohtone spaţiului; 

- dispariția așezărilor rurale; 
- dispariția meșteșugarilor/artizanilor; 
- apariția kitsch-ului în locul produselor 

originale din Țara Hațegului. 
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unor ateliere de formare 
pentru mai multe tipuri de 
activități (prelucrarea 
ceramicii, decorarea 
lemnului, realizarea de 
cuptoare de var etc.) 

- crearea unor festivaluri 
tematice (etnografice, 
gastronomice etc.); 

- organizarea unor expoziții 
fotografice ce ar surprinde 
varii aspecte din universul 
rural; 

- crearea unui Atlas etnografic 
al Țării Hațegului și 
promovarea acestuia prin 
mijloace de comunicare. 

 
 Menționat de altfel ca unul din principiile fundamentale ale politicilor 
europene, asigurarea coeziunii sociale a unui teritoriu, devine și în cazul de față 
principalul instrument prin care se urmărește stabilitatea dinamică a acelui 
teritoriu, prin asigurarea unui nivel de trai ridicat și minimalizarea tuturor 
disfuncțiilor existente. În acest sens, se recomandă: 

 investiții în ocuparea forței de muncă pe plan local și creșterea gradului de 
polarizare exercitat de Hațeg (prin activități din sectorul terțiar, încurajarea 
apariției unor afaceri de tip „start up”, stimulente financiare sau scutiri de 
taxe pentru orice antreprenor tânăr); 

 perpetuarea culturii populare prin organizarea unor evenimente specifice 
(festivaluri, șezători), expoziții fotografice, lucrări de etnografie, ateliere 
meșteșugărești, pe de o parte, și acțiuni de conservare preventivă și in situ a 
monumentelor de arhitectură populară existente, prin aportul muzeelor de 
profil din interiorul și exteriorul regiunii, pe de altă parte;  

 crearea și punerea în aplicare a unor documentații de amenajare teritorială 
care să pună accent pe respectarea specificului tradițional local; 

 transformarea unor localități rurale în centre de polarizare locală, cu o 
gravitație exercitată pe componenta etnografică și care ar consolida spațiul 
mental hațegan (Clopotiva, Coroiești, Densuș, Mesteacăn etc.). 
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CAPITOLUL 5.  
CARACTERE ECONOMICO-GEOGRAFICE ALE  

ŢĂRII HAŢEGULUI 
 
 

5.1. OBIECTIVE ŞI REPERE METODOLOGICE 
 
Funcționalitatea unui teritoriu este dată, pe de o parte, de amploarea și 

specializarea activităților economice, aici fiind importante cantitatea și calitatea 
bunurilor și serviciilor rezultate, iar pe de altă parte, de gradul de deschidere pe care 
îl are respectivul areal, asigurat prin infrastructura de acces și conexiunile pe care 
aceasta le generează între localități, între centre de exploatare, prelucrare și unități 
de desfacere și comercializare.  

Principalele obiective propuse în analiza economică au vizat: 
 analiza potențialului agricol și industrial al regiunii; 
 analiza activităților terțiare ale Țării Hațegului; 
 identificarea resurselor turistice naturale şi antropice existente în cuprinsul 

Ţării Haţegului în vederea cunoaşterii patrimoniului natural şi cultural şi a 
moştenirii spirituale şi materiale a acestui teritoriu; 

 identificarea ariilor de vizibilitate din Ţara Haţegului cu scopul redării 
unor puncte de belvedere şi a lărgirii ofertei turistice existente; 

 identificarea patrimoniului construit din Ţara Haţegului; 
 analiza circulaţiei şi infrastructurii turistice la nivelul arealului regional 

analizat; 
 analiza infrastructurii de acces din Ţara Haţegului; 
 distribuţia infrastructurii de acces la nivelul UAT-urilor din arealul 

analizat; 
 analiza calității infrastructurii de transport la nivelul Ţării Haţegului; 
 identificarea disfuncţionalităţilor reperate în teritoriu şi creionarea unor 

aspecte de remediere a acestora, prin lansarea unor recomandări. 
Surprinderea impactului analizei resurselor economice din Ţara Haţegului 

a fost realizată prin parcurgerea unor repere metodologice generale: digitizarea, 
crearea unei baze de date şi transpunerea cartografică a informaţiilor şi datelor 
obţinute din varii surse, analiza şi sinteza principalelor elemente şi fenomene 
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economice din teritoriu, identificarea disfuncţiilor existente prin recursul la analiza 
SWOT, dar şi specifice: reconstituirea peisagistică a suprafețelor ocupate cu vii și 
livezi, determinarea arealelor de vizibilitate prin interogările în Arc Gis 10.1, 
consultarea şi realizarea unei tipologii privind patrimoniul construit al Ţării 
Haţegului, polarizarea extraregională exercitată de Mănăstirea Prislop pentru 
turismul religios, realizarea unor studii de caz reprezentative pentru anumite 
specificități economice ale Țării Hațegului etc. Făcând recurs la metoda 
cartografică, a analizei şi sintezei, metoda studiului de caz şi a observaţiei directe şi 
indirecte, s-au colectat şi cartat informaţiile privind infrastructura de transport, s-a 
determinat gradul de conectivitate al aşezărilor și s-a evaluat calitatea drumurilor 
propunându-se acţiuni de intervenţii prioritizate pe anumite sectoare de drum. 
  

Tabelul 8. Sursele utilizate pentru individualizarea caracterelor economice  
 

Tip sursă date  
(& instituţie) 

An Informaţie consultată 

Materiale cartografice 
SRTM Worldwide 
Elevation Data (1.5-arc-
second-Resolution) 

 model altitudinal raster 

Harta topografică a 
României, scara 1:25.000 

1978 curbe de nivel, elemente ale cadrului fizico-
geografic (altitudini, elemente de 
hidrografie), intravilanul localităţilor, 
limitele UAT-urilor, suprafețe forestiere, 
obiective economice 

Ortofotoplanuri, scara 
1:5.000 

2005-
2015 

intravilanul localităţilor, căi de comunicaţie, 
resursele naturale şi antropice existente, 
trasee turistice, monumente istorice, puncte 
de belvedere, unităţi de cazare şi alimentaţie 
publică, elemente de infrastructură rutieră 
şi feroviară, calitatea infrastructurii, mod de 
utilizare al terenurilor, suprafețe defrișate, 
balastiere, mine de prospectare, cariere, 
gatere, obiective economice 

Agenția de Plăți și 
Intervenții pentru 
Agricultură Hunedoara 

2015 fond funciar, culturi, suprafețe ce au 
beneficiat de subvenții europene 
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Prima ridicare 
topografică habsburgică, 
scara 1:28.800 

1769-
1773 

suprafețe forestiere, livezi, vii 

A doua ridicare 
topografică habsburgică, 
scara 1:25.000 

1806-
1869 

mori, cursuri de apă 

A treia ridicare 
topografică habsburgică, 
scara 1:25.000 

1869-
1887 

mori, cursuri de apă, căi de acces   

Harta topografică 
militară sovietică, scara 
1:50.000 

1940 cursuri de apă, căi de acces, drumuri de 
exploatare, suprafețe forestiere, funiculare 

Harta turistică Ţara 
Haţegului-Retezat, scara 
1:50.000 
(www.zenithmaps.com) 

2012 obiective naturale şi antropice, 
cabane/refugii, căi acces, trasee turistice 

Google Street View 
(https://www.instantstre
etview.com/) 

2004-
2015 

intravilanul localităţilor, căi de comunicaţie, 
resursele naturale şi antropice existente, 
monumente istorice, unităţi de cazare şi 
alimentaţie publică, evoluția unor unități 
industriale 

Open Street Map 
(https://gis.modulo.ro/h
iking2_0/zoneMontane.
html) 

2015 trasee turistice montane 

Harta Căilor Ferate 
Române 
(http://tren.transira.ro/
Harta_retelei.htm) 

2015 căile ferate 

Date 
Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor 

2011 număr locuitori, la nivel de localităţi 

Recensământul General 
Agricol 

2010 efectivele de animale/familii de albine 

Lista Monumentelor 
Istorice, Ministerul 
Culturii  

2010 monumentele istorice existente în areal 
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Trasee turistice, Parcul 
Natural Grădiştea 
Muncelului-Cioclovina 
(http://www.gradiste.ro/
trasee.html) 

2015 trasee turistice 

Monumentele 
etnografice în aer liber 
din România, CIMEC 
(http://monumente-
etnografice.cimec.ro/) 

2014 monumente etnografice (gospodării 
tradiţionale şi anexe, instalaţii tradiţionale) 

Repertoriul Arheologic 
Naţional, Ministerul 
Culturii 

2014 monumente şi situri arheologice 

Aeroporturile din 
România, Asociaţia 
Aeroporturilor din 
România 
(www.airportaar.ro) 

2015 număr aeroporturi, la nivel naţional 

 
 Documentarea pe teren a permis, prin intermediul fotografiilor, 
numărătorilor şi a cartografierilor, identificarea potențialului agricol și industrial al 
regiunii, distribuția spațială a unităților economice și a obiectivelor turistice 
naturale și culturale, identificarea unor puncte de belvedere, surprinderea traseelor 
turistice existente şi gradul lor de amenajare, analiza pelerinilor ce trec pragul 
Mănăstirii Prislop, identificarea calităţii drumurilor şi starea de viabilitate a 
acestora, situaţia căilor de acces feroviar, dar şi a altor categorii de căi de acces 
(agricole, forestiere, trama stradală etc.), sectoarele de cale ferată dezafectate, 
analize de trafic rutier şi calcularea riscului la accidente, starea podurilor, dar şi 
identificarea sectoarelor de drum ce necesită intervenţii. De asemenea, au fost 
urmărite regularitatea unor curse de transport ce asigură deplasarea în şi între 
localităţi, mijloacele de deplasare utilizate, situaţia parcărilor şi gradul de 
accesibilitate al aşezărilor la infrastructura de transport. 
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5.2. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI PRIMAR 
 

5.2.1. Exploatarea forestieră 
Pădurea a constituit dintotdeauna o resursă importantă prin ,,cele trei 

funcții  principale: de producție, de protecție și socială’’ (Rusu E., 2012, p. 61), Ţara 
Haţegului nefăcând nicio excepţie. Valorificarea primei funcții este cea mai vizibilă 
în plan spațial. De altfel, exploatarea masei lemnoase nu este de dată recentă (vezi 
cap. 4.7.5.1), dacă la început pădurile au fost defrişate în vederea extinderii 
terenurilor agricole, în secolul XIX valorificarea industrială a acestora va constitui 
principala cauză a reducerii fondului forestier. 

Prelucrarea lemnului s-a manifestat şi prin dezvoltarea unor meşteşuguri, 
precum bocşeritul (cărbunăritul), în vederea obţinerii mangalului pentru 
cuptoarele din Hunedoara, Popa N. (1999, p. 127) menţionând localitatea Ştei ca 
aşezare unde se practica acest meşteşug. Exploatările forestiere prin prelucrarea 
fierului au o datare mult mai veche, aspect certificat de descoperirea unor cuptoare 
de fier (Dealul Plopi, în nordul arealului carstic Fundătura Ponorului). 

În documentele vremii se consemnează (Bara I.S. et. al, pp. 235, 241) de 
asemenea ipostaze în care, pe fondul epuizării resurselor forestiere din comitatul 
Hunedoarei, s-a „importat” masă lemnoasă din Districtul Haţegului (a se vedea 
Federi).  

Odată cu intensificarea activităţilor industriale, sectorul de exploatare 
forestieră Baru beneficia de o bază materială proprie, fiind racordat la tronsonul de 
cale ferată Petroșani-Simeria, ce făcea legătura între cărbunele exploatat de pe 
Valea Jiului şi unităţile de prelucrare bănăţene, aşezările situate de-a lungul 
arterelor de comunicaţie cunoscând un puternic proces de dezvoltare.  

Tot pentru facilitarea transportului de masă lemnoasă au fost create 
structuri specifice (funiculare) şi s-a introdus mocăniţa pe valea Streiului, ,,[...] la 
care s-a renunțat în anii 1970-1972, parțial și datorită inundațiilor din ultimul an 
menționat” (Lazăr I., Tămaș, I.P., 2003, p. 322). Traseul Mocăniței avea o lungime 
de 29.8 km, pe la km 20 regăsindu-se un gater de tăiat lemne, acționat hidraulic. Pe 
toate văile ce coborau din Munții Șureanu și Retezat se găsea o rețea de drumuri 
forestiere. Ulterior desființării căii ferate, s-au construit drumuri forestiere auto cu 
acces în toate zonele de exploatare, pentru ca în prezent exploatarea lemnului să fie 
în prag de faliment, aceasta continuându-se doar prin intermediul unor firme 
private (Lazăr I., Tămaș I.P., 2003, p. 322). 

O altă consecinţă a exploatării lemnului a constituit-o dezvoltarea 
cărăuşiei, pentru care erau utilizate ca şi mijloace de transport vehicule pe patru 
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roţi sau sanie (Clopotiva, Hobiţa) sau animale (Hobiţa), principalul produs 
transportat fiind lemnul, alături de produsele animaliere, sarea, fânul. În anul 1900, 
în cadrul ocaziilor de schimburi comerciale periodice (târguri anuale cu dată fixă – 
29 August şi mobilă – Paşti, Rusalii, cunoscute sub denumirea de nedei), se 
înregistrau ca şi produse vândute produsele lemnoase, lâna sau produsele lactate, 
iar la troc (produse date la schimb), cea mai mare trecere o aveau din nou lemnele 
(Atlasul etnografic român. Ocupaţiile, vol. 2). 

Cu un fond profund românesc, Ţara Haţegului, prin diversitatea şi 
complexitatea resurselor oferite, a atras şi populaţii de alte etnii, prezenţa italienilor 
în acest areal fiind direct condiţionată de exploatările forestiere. Italienii proveniţi 
din provinciile Belluno şi Udine erau lucrători forestieri şi s-au stabilit în satele 
Sântămăria Orlea, Râu de Mori şi Clopotiva, activând la fabrica de cherestea din 
Sântămărie Orlea118. 

Pe baza consultării unor serii de ortofotoplanuri ale arealului de studiu 
(2005, 2013, 2015), au fost scoase în evidenţă suprafeţele mai mari defrişate recent 
(0,93% din suprafaţă totală – 14.430 ha), nesemnificative la scară regională, 
concluzionând faptul că intensitatea acestui fenomen, amplificat în alte zone ale 
ţării, nu cunoaşte aici o extensiune prea mare, datorită suprapunerii vegetaţiei 
forestiere cu arealele montane protejate (Figura 46119). Raportat la unităţile de 
relief, suprafeţele defrişate din ultimii 10 ani ocupă cea mai mare pondere în arealul 
montan jos (49,8%) şi înalt 
(41,4%). 

Tot pe baza 
interpretării imaginilor 
aeriene, au putut fi 
reperate exploatările 
lemnoase mai vechi, 
predominant compuse din 
făgete şi stejăriş, 
caracteristice arealelor 
colinare, munceilor şi 
arealelor montane (cu 
precădere în Munţii 
Şureanu), respectiv nord-
vestului depresiunii 

                                                            
118 http://www.replicahd.ro/images/replica208/rep1.htm 
119 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 

Figura 47. Drumuri de exploatare forestieră  
în Munţii Şureanu
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Haţeg. Mărturie stau drumurile de exploatare, pădurile fiind exploatate pentru 
valorificarea cărbunilor (Figura 47), dar şi istoria orală a zonei, precum relatările 
unor localnici („[...] 3 oameni erau necesari pentru a cuprinde un fag”, localnic 
Livadia, 2015). 

Un alt aspect de menţionat îl constituie vârsta recentă a pădurilor de 
răşinoase din Munţii Retezat, care au început să fie exploatate din secolul XX, pe de 
o parte, şi prezenţa răşinoaselor (pin) la altitudini joase, cu precădere pin, situate în 
arealele calcaroase ca urmare a existenţei unor suprafeţe proaspăt decopertate de 
vegetaţia autohtonă de foioase. Prezenţa pădurilor de pin într-un areal puternic 
afectat de fenomene erozionale (arealul Dealul Dreptului – Muncelu Mare – Dealul 
Blidaru, pe dreapta Streiului) argumentează încă o dată în plus exploatările de 
foioase (Figura 46120). 
 

5.2.2. Evoluția activităților agricole 
Contextul socio-politic, schimbările legislative, pretabilitatea terenurilor, 

creşterea gradului de tehnologizare au constituit factori de afirmare şi dezvoltare ai 
activităţilor agricole. Încă din cele mai vechi timpuri (Neolitic), odată cu 
antropizarea spaţiului depresionar, s-au cultivat suprafeţele agricole obţinute prin 
defrişări, care după o perioadă de timp erau părăsite în detrimentul altora cu o 
productivitate mai ridicată, acest tip de ogor numindu-se agricultură în ţelină (vezi 
cap. 4.7.1). Locul acesteia va fi luat, în perioada dacică, când se utilizau alternativ 
terenurile, de aşa numita agricultură cu pârloagă. Popa N. (1999, p. 145) afirmă 
faptul că începând cu secolul XIII, agricultura va cunoaşte o evoluţie, fiind 
preferate forme agricole în sistem rotativ, sedentar, ceea ce a dus şi la o concentrare 
a aşezărilor. 

Pe fundalul intensificării fenomenelor de defrişare, apar activităţi conexe 
(păstorit), unităţile de habitat precum sălaşele tind să fie utilizate în cea mai mare 
parte a unui an calendaristic, caracterul extensiv fiind cel ce particularizează 
activităţile agricole din perioada medievală şi până în pragul secolului XIX (Figura 
48). 

Ulterior primului război mondial, modificări esenţiale s-au înregistrat în ceea 
ce priveşte proprietatea funciară, favorizate de Marea Unire din 1918. Reforma agrară 
din 1921 stipula faptul că toate suprafeţele expropriate vor trece în proprietatea 
statului, suprafeţele terenurilor expropriate variind, cele mai afectate fiind moşiile 
mari cu peste 100 hectare (art. 6-8). Tot acum câştig de cauză au avut acei ţărani fără 
pământ sau cu pământ puţin (art. 92), care au fost împroprietăriţi; terenurile obţinute 
                                                            
120 Ibidem. 
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au rezultat din divizarea composesoratelor locale şi a proprietăţilor familiilor nobiliare 
Kenderesy, Pogany, Nopcea (Popa N., 1999, p. 159). 

 

 
 

Figura 48. Evoluţia agriculturii în Ţara Haţegului 
   

Un alt moment cheie în evoluţia agriculturii l-a constituit, pe fundalul 
instalării regimului socialist, Reforma agrară din 1945, care a amplificat procesul de 
împroprietărire a ţăranilor cu suprafeţe reduse de pământ. Terenurile agricole au 
intrat în posesia statului, în vreme ce proprietăţile mari au fost anulate, ţăranii fiind 
încurajaţi să-şi includă proprietatea în cadrul unor gospodării agricole colective. 
Această acţiune a dus la apariţia unor asociaţii cooperatiste (gospodării agricole 
colective, întovărăşiri agricole, C.A.P.-uri - a se vedea fostul CAP, baza de recepție 
cereale sau rezerva de grâu a statului din Hațeg - Figura 57) şi, începând din 1959, 
a întreprinderilor agricole de stat (I.A.S.-uri), nicio comună din regiune 
nereprezentând vreo excepţie. 

Odată cu legea fondului funciar din 1991, au fost desfiinţate cooperativele 
agricole de stat, optându-se pentru privatizarea exploataţiei agricole şi înfiinţarea, 
în unele localități, a societăţilor agricole şi a  altor forme de asociere. 

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus cu sine integrarea 
agriculturii în politicile de dezvoltare ale acesteia, Politica de dezvoltare rurală 
(parte integrantă a Politicii Agricole Comune) s-a transpus prin mai multe axe 
prioritare ale dezvoltării rurale (Competitivitatea sectoarelor agriculturii şi 
pădurilor, Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a fondului funciar, Dezvoltarea 
rurală complexă, axa LEADER) şi apariţia unor instrumente financiare de care, 
parţial, au beneficiat proprietarii unor exploataţii agricole din Ţara Haţegului 
(Alexandru Diana-Elena, 2009, pp. 60-72). 
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5.2.3. Forme actuale de exploatare agricolă 
 Considerând agricultura una din ramurile de bază ale economiei 
hunedorene, și definitorie pentru regiunea în discuție, analiza activităților agricole 
s-a realizat prin prelucrarea datelor în format shapefile furnizate de Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara (2015), coroborate cu datele 
vizualizate de pe ortofotoplanuri și materialele cartografice mai vechi, precum 
hărțile Imperiului Habsburgic sau Harta topografică a României (în vederea 
surprinderii unor 
evoluții spațiale a 
anumitor tipuri 
de culturi).  
 2.256 ha 
(73,6%) din 
fondul agricol 
este distribuit în 
arealul 
depresionar 
(13.6% – luncă, 
12,8% – câmpie 
joasă, 19,3% – 
câmpie înaltă, 
18,4% – dealuri, 
9,5% – muncei), 
în timp ce 
arealului montan 
îi revin 7.965 ha – 
26,4%              
(9,9% munților 
joși și 16,5% 
munților înalți). Cea mai mare pondere este deținută de pajiștile permanente – 
74,2% (un mare aport la creșterea ponderii acestor suprafețe constituindu-l 
prezența unităților montane și oferirea unor subvenții APIA), urmate la o distanță 
apreciabilă de terenurile arabile (24,3%). Culturile permanente (1,4%) și grădinile 
din gospodăriile populației sunt puțin reprezentative dacă le raportăm la întreg 
(Figura 49). 
 

 

Figura 49. Structura terenurilor agricole la nivelul Țării 
Hațegului (2015) 
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  5.2.3.1. Pajiștile naturale – între pășunat intensiv și agricultură ecologică 
 În prezent, se denotă un interes crescut pentru menținerea terenurilor de 
interes ecologic, pajiștile montane fiind categoria de terenuri vizate pentru 
îndeplinirea acestui deziderat. Terenurile ocupate cu pajiști ocupă o suprafață de 
224.555 ha, fiind 
localizate 
preponderent în 
zonele de câmpie 
înaltă, deluroase și 
montane ale Țării 
Hațegului (Figura 
50). La nivelul UAT-
urilor, cele mai mari 
ponderi ale pajiștilor 
definesc comunele 
Pui, Râu de Mori și 
Sălașu de Sus, care 
încorporează 
suprafețe montane, 
ceea ce a stimulat și 
dezvoltarea sectorului 
zootehnic. 
 Conform 
datelor APIA 
Hunedoara, la nivelul 
anului 2015, cea mai 
mare extindere, la scară regională, o dețin pajiștile permanente121 utilizate 
individual (11.550 ha), urmate de pajiștile permanente utilizate în comun (4.685 
ha) și pajiștile permanente comunale utilizate individual (2.985 ha), ceea ce denotă 
o fragmentare destul de accentuată a terenurilor, fapt confirmat și din interviurile 
cu localnicii („Am aproximativ 3 ha, din care scot vreo 12 căpițe de fân, plus ce îmi 
mai rămâne pentru pășunatul animalelor, dar nu le am toate într-un loc.” – 
agricultor, 45 ani, localnic Federi; „Proprietățile sunt foarte fragmentate, nu există 
lotizări ale terenului agricol. Eu am moștenit de la părinți un hectar și îl am în cinci 

                                                            
121 Reprezintă terenurile utilizate pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee (naturale sau 
semănate), care nu au făcut parte din sistemul de rotație al culturilor agricole al exploatației timp de   
5 sau mai mulți ani (conform APIA). 

Figura 50. Structura terenurilor agricole  
la nivelul UAT -urilor din Țara Hațegului (2015) 
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părți diferite.” – pădurar, 44 ani, localnic Baru). Suprafețe mai restrânse sunt 
ocupate cu pajiști permanente comunale utilizate în comun (880 ha), plante de 
nutreț (718 ha) și pajiști temporare122 (243 ha). 

Valorificarea pajiștilor montane prin pășunat cu animalele (a se vedea 
proximitatea Lacului Bucura din Munții Retezat) sau prin cositul fânului reprezintă 
o ocupație milenară (Figura 51). Suprapășunatul, practicat în unele areale din Țara 
Hațegului (de pildă, Șerel), are o serie de efecte negative, materializate în 
degradarea unor suprafeţe de teren.  
 Ținându-se cont de faptul că se dorește o productivitate crescută a 
sectorului zootehnic, prin menținerea totodată și a pășunii, se recomandă, în 
vederea optimizării productivității, măsuri de recuperare a pășunii după exploatare, 
utilizarea unor fertilizanți naturali (gunoi de grajd etc.), tăierea buruienilor și 
menținerea plantelor furajere perene, printre metodele de pășunat optime (Figura 
52) menționând pășunatul continuu (presupune utilizarea continuă a pășunii de 
către animale, pentru o perioadă temporală mai îndelungată, presupunând un 
număr constant de animale) sau pășunatul prin rotație (pășunea este păscută doar 
pentru anumite perioade, intercalate cu pauze ce permit regenerarea acesteia), cu a 
sa formă particulară - pășunatul pe parcele (zona de pășunat este aleasă în funcție 
de cantitatea de hrană necesară animalelor). 
 

 
 

Figura 52. Tipuri de pășunat: a). pășunat continuu, b). pășunat prin rotație,  
c). pășunat pe parcele 

Sursa: http://www.gazetadeagricultura.info/animale/ovine-caprine/12981-pasunatul-
oilor.html 

 
 

                                                            
122 Reprezintă terenurile artificial însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani (conform 
APIA).	
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O altă modalitate de exploatare a pajiștilor o constituie cositul fânului, în 

perioada interbelică se confirmă uscatul fânului pe pământ (Paroș, Hobița) sau pe 
suporturi (Clopotiva), păstratul fânului realizându-se prin formarea unor clăi pe 
pământ, cu ajutorul furcii, greblei sau furcoiului de lemn (conform Atlasului 
etnografic al României. Ocupațiile, vol. 2), nu puține fiind dățile când se organizau 
clăci pentru întrajutorarea semenilor, păstrate astăzi din ce în ce mai rar, inclusiv 
datorită mecanizării uneltelor de lucru. 

De subvențiile aplicate componentelor dezvoltării rurale a beneficiat și 
populația ce lucrează în sectorul agricol al Țării Hațegului. Prin PNDR 2014-2020, 
axa 2. Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural prin utilizarea durabilă a 
terenurilor agricole și forestiere, măsura 214. „Plăți de agro-mediu”, locuitorii din 
Țara Hațegului au aplicat pe pachetele P.1 – Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală, P.2 
– Practici agricole tradiționale și P.5.1. – Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutreț). Suprafața de teren pentru care s-a solicitat sprijin 
financiar este de 9.591 ha, pajiștile permanente utilizate indvidual și cele 
permanente utilizate în comun fiind suprafețele pentru care s-a solicitat cel mai 
mare sprijin. În cadrul pachetelor agro-mediu, cele mai multe cereri au fost depuse 
pe P.2. Practici agricole tradiționale (8.358,8 ha), cu precădere pajiști permanente 
utilizate în comun (aproximativ 2.540 ha), secondate de P.1. Pajiști cu Înaltă 
Valoare Naturală (2.602,3 ha), în vreme ce pentru creșterea suprafeței de plante de 
nutreț, cererile au fost nesemnificative (1,5 ha). 

Din analiza pachetelor agro-mediu și a răspunsurilor localnicilor reiese 
faptul că subvențiile europene constituie unul din motivele principale pentru care 
populația din mediul rural își menține activitatea în sectorul primar („Fac 
agricultură, în prezent, pentru că sunt încurajat de subvențiile de la APIA, dar din 
2016 vor fi alte condiții, suprafețele trebuie să fie mai mari, la fel și efectivele de 
vaci.” – agricultor, 45 ani, localnic Federi; „Se mai practică agricultură pentru că 
există APIA cu subvențiile.” – pensionar, 79 ani, localnic Galați; „[...] plătești 6 lei la 
arat, 5 lei la semănat, când le aduni pe toate, te alegi cu nimic” – pensionar de 
boală, 50 ani, localnic Livadia; „Pe vremea lui Ceaușescu se curăța pășunea, acum 
nimic.” – tâmplar, 42 ani, localnic Răchitova). 

În cadrul prezentului PNDR 2014-2020, România a propus alocarea unui 
pachet financiar suplimentar pentru pășuni și fânețe certificate ecologic123, fapt ce 
va încuraja dezvoltarea agriculturii ecologice.  

                                                            
123 http://www.stiriagricole.ro/certificarea-ecologica-a-pajistilor-poate-duce-romania-in-primele-
locuri-din-ue-dupa-suprafata-agricola-certificata-in-sistem-ecologic-21264.html 
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5.2.3.2. Pomicultura – cultură reprezentativă a Țării Hațegului 

 Considerată cel mai important bazin pomicol al județului Hunedoara, 
depresiunea Hațegului se remarcă prin suprafețe importante de livezi, localizate în 
zonele colinare și în câmpiile piemontane (Figura 53124), cu precădere pe teritoriul 
administrativ al UAT-urilor Densuș, Hațeg, Răchitova, General Berthelot și Pui.  
 Analiza acestei culturi s-a realizat pe baza datelor în format shapefile 
furnizate de APIA Hunedoara, cu precizarea faptului că suprafețele analizate nu 
sunt cele declarate, ci sunt suprafețe calculate pe baza poligoanelor obținute. Pentru 
evoluția diacronică au fost utilizate Prima ridicare topografică și Harta topografică 
a României (1978).  
 Suprafețele ocupate de livezi au cunoscut o evoluție fluctuantă, o dată cu 
includerea așezărilor hațegane în granița militară transilvăneană, prezența lor fiind 
impulsionată de Imperiul habsburgic și încurajată ulterior în perioada socialistă, 
aceste politici materializându-ze în importante suprafețe pomicole. Scăderea 
drastică a suprafețelor a apărut pe fundalul desființării CAP-urilor și a divizării 
suprafețelor micilor proprietari, mulți dintre aceștia preferând să le defrișeze în 
favorarea unor terenuri agricole, în vreme ce alții le-au abandonat, lăsându-le în 
voia naturii (Popa N., 1999, p. 304). În prezent (2015), livezile cunosc trei ipostaze. 
Cea mai fericită dintre ele presupune continuitate pomiculturii intensive (din 
păcate pe suprafețe restrânse), într-o situație intermediară regăsindu-se livezile 
tradiționale utilizate extensiv, care nu înseamnă altceva decât pășuni și fânețe cu 
pomi, în timp ce defrișarea plantațiilor și schimbarea utilizării agricole a 
suprafețelor rezultate reprezintă cazul cel trist. Ultimele două categorii denotă, din 
păcate, situația unor terenuri cu un pronunțat caracter de abandon. 
 Evoluția suprafețelor cu pomi fructiferi la nivelul Țării Hațegului redă o 
scădere accelerată a suprafețelor ocupate cu pomi fructiferi în prezent față de anul 
1978 (suprafețele reducându-se chiar de trei ori) și o predilecție pentru suprafețele 
cultivate cu pruni, meri și suprafețe cu pomi fructiferi în asociere (prun, măr, gutui, 
coacăz, cireș, nuc, vișin, păr).   

Viile nu au cunoscut o extensiune prea mare, datorită condițiilor naturale, 
fiind mai favorabile ca și exploatare în arealele colinare cu expunere sudică. 
Suprafețe cu vii se regăseau și în perioada habsburgică, Prima ridicare topografică 
consemnând suprafețe extinse de viță de vie în hotarul localităților Silvașu de Jos 
sau Silvașu de Sus. Astăzi, nu se înregistrează suprafețe ocupate cu vii, dar refacerea 
peisajului viticol este o necesitate în ideea diversificării ofertei sectorului primar. 

                                                            
124 Figura se regăseşte doar pe suport electronic.	
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O altă caracteristică specifică ambelor tipuri de culturi constă în faptul că 
suprafețe extinse de pomi fructiferi sau vii aparțineau familiilor nobiliare din Țara 
Hațegului. Conform relatărilor localnicilor, la Râu Alb, proprietarul conacului a 
cedat suprafața arabilă pentru a-și extinde suprafețele de pomi fructiferi, acesta 
deținând livezi și la Peșteana. În cadrul localității Silvașu de Jos, familia nobiliară 
deținea o bună parte din suprafețele ocupate de vii, memoria locală consemnează 
faptul că atașamentul proprietarului față de loc și de vie s-a materializat inclusiv 
prin înmormântarea acestuia pe versantul ocupat cu viță de vie.  

În perioada de maximă extensiune a livezilor, la nivelul Țării Hațegului 
erau prezente două ferme pomicole (Breazova și Râu Alb) și o fabrică de procesare 
și conservare a fructelor la Hațeg. Astăzi mai amintește de bazinul pomicol de la 
Hațeg, pe lângă suprafețele de livezi cvasiabandonate, doar pepiniera pomicolă de 
la Balomir. 

În vederea propunerii unor recomandări privind înființarea de ferme 
pomicole și viticole, care ar relansa un sector economic reprezentativ pentru Țara 
Hațegului, asociate cu unități de prelucrare și comercializare a produselor pomicole 
și viticole, s-au calculat, la nivel regional, prin prelucrarea datelor din 1978, câteva 
din elementele cadrului natural care condiționează existența acestor culturi, 
rezultând următoarele aspecte: 

 la nivelul unităților de relief, plantarea prunilor a fost specifică unităților 
colinare, munceilor și zonelor de luncă, merii preferând zonele de câmpie 
înaltă și joasă. Ceilalți pomi fructiferi (vișini, peri, nuci etc.) au urmat 
aceeași distribuție spațială ca cea a merilor, preferând câmpiile înalte dar și 
zonele de luncă, regăsindu-se preponderent în gospodăriile populației. 
Viile erau distribuite, aproape exclusiv, în arealele colinare. 

 dacă luăm în calcul tipul de sol utilizat, cele mai favorabile soluri pentru 
pomii fructiferi sunt luvosolurile, aluviosolurile și preluvosolurile, în vreme 
ce vița de vie preferă faeoziomurile și aluviosolurile; 

 declivitatea reprezintă alt factor ce influențează repartiția culturilor 
analizate, pantele de 5-15º caracterizând terenurile ocupate cu viță de vie, 
iar pantele de 0-30º suprafețele pomicole; 

 din punct de vedere al insolației, atât vița de vie cât și pomii fructiferi 
preferă expunerea versanților însoriți și supraînsoriți. 
Din totalul suprafeței ocupate cu livezi (2.076 ha pentru anul 2015),  s-au 

înaintat cereri pentru sprijin financiar (1.528 ha), dar și pentru pachetele agro-
mediu, predominant pentru P.2. Practici agricole tradiționale (407 ha), respectiv 
pășuni în asociere cu livezi. Într-o pondere mai redusă, s-a aplicat și pentru P.1 – 



 
194 

Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală (36,6 ha) și P.5.1. – Culturi agricole pe terenuri 
arabile (pentru livezi de pruni și meri).  

 
 5.2.3.3. Potențialul agricol al Țării Hațegului reflectat în culturile 
agricole practicate 

Practicându-se predominant o agricultură de subzistență, în gospodăriile 
localnicilor, cu mici excepții în câteva ferme de dimensiuni mai mari, sectorul 
vegetal a cunoscut o scădere a productivității odată cu desființarea CAP-urilor. La 
nivelul Țării Hațegului, culturile predominante sunt culturile cerealiere (grâu, 
porumb), cultivate preponderent în zonele de câmpie și luncă joasă, urmate de 
cultura cartofului și legumicultură (Figura 54125). La polul opus, cele mai reduse 
suprafețe de culturi înregistrează culturile rădăcinoase (1 ha), plantele proteice – 
mazăre, fasole (3 ha) și sorgul (13 ha). 

Dată fiind existența anumitor suprafețe necultivate, se propune creșterea 
ponderii suprafețelor ocupate cu plante medicinale și a serelor și solariilor de 
legume, din vecinătatea intravilanelor, apropiate zonelor de distribuție. 

Referitor la finanțarea europeană acordată suprafețelor cultivate, hațeganii 
au solicitat sprijin pentru o suprafață cultivată de 5 280 ha (467 ha rămânând fără 
subvenții), cărora li se adaugă o suprafață de 48 ha pe pachetul P.4. Culturi verzi și 
5 ha pe pachetul P.4.5.1. Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 
nutreț). Cele mai multe cereri pentru subvenții s-au aplicat pentru culturile de grâu 
(1 257 ha), porumb (2 744 ha), cartofi (469 ha). 

În vederea accentuării posibilității de valorificare a potențialului agricol 
existent, un model de bună practică agricolă îl constituie și fermele ADO (Figura 
55126), cu o specializare agricolă mixtă (axată pe creșterea animalelor și culturi 
vegetale), având sediul în Peșteana (comuna Densuș). Cu un număr de 58 angajați 
(28 salariați la ferma de animale, 30 angajați la ferma legumicolă), fermele ADO au 
fost înființate prin accesarea unor fonduri europene, deținând terenuri, fie 
proprietate privată prin cumpărare de terenuri (570 ha, din care 28 ha pășuni și 
păduri, 105 ha însumând doar terenurile din Băiești), fie prin concesiune (120 ha în 
extravilanul localităților Totești și Densuș). Achiziționarea terenurilor s-a realizat 
prin cumpărare din localitățile Ostrov, Peșteana, Ciula Mare, Ciula Mică, Totești, 
Breazova și, probabil, prin arendare în așezările Sânpetru, Bărăști, Săcel, General 
Berthelot. 

                                                            
125 Ibidem. 
126 Ibidem.	
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Fermele ADO includeau la nivelul anului 2014 o fermă de vaci de lapte        
(260 capete), o microfermă de vaci de carne (42 capete) și o fermă legumicolă în 
spații protejate de tip sere și solarii, printre principalele produse rezultate fiind 
produsele lactate, viței pentru îngrășat și vite pentru reproducție, produse vegetale 
(varză, conopidă, rădăcinoase, castraveți, roșii, ardei, gogoșari, vinete). Ca și 
dovadă a utilizării eficiente a suprafeței agricole se pot menționa pomii fructiferi 
plantați, chiar și pe spațiile dintre solarii a căror fructe diversifică oferta fermelor. 
Comercializarea produselor se realizează, prin contract, cu unități comerciale de tip 
supermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland). Printre investițiile acesteia, amintim 
fabrica de prelucrare a lapteului și fabrica de conserve legume, fermele reușind să 
atragă resurse umane din localitățile Clopotiva, Ostrov, Peșteana, Peștenița, 
Densuș, Totești, Hațeg. 

 
5.2.3.4. Individualizarea sectorului zootehnic la nivelul Țării Hațegului  
O dată cu desființarea CAP-urilor și IAS-urilor, unde sectorul animalier 

era bine reprezentat, efectivele de animale au cunoscut o scădere accentuată, 
datorită existenței unui număr limitat de exploatații agricole asociative, apoi 
numărul animalelor din gospodăriile localnicilor a fost și el redus (inclusiv datorită 
vârstei înaintate a locuitorilor), turmele de oi și cirezile de vite rămânând 
preponderent în moșia satelor.  

Analizând datele Recensământului General Agricol (2010), la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale (Figura 56), se constată următoarele: 

 cele mai mari efective de ovine se regăsesc în comunele Pui, Densuș și 
Sântămăria Orlea, ecartul existent între capetele de ovine din Pui și restul 
UAT-urilor este aproape triplu, justificat prin extensiunea pășunilor și 
utilizarea acestora pentru pășunat, satele de la contactul cu Munții Șureanu 
(Federi, Fizești, Ponor, Ohaba Ponor) specializându-se în creșterea 
ovinelor, existența sălașelor fiind pusă în strânsă legătură cu prezența 
acestora; 

 aproximativ aceeași distribuție spațială o cunosc și efectivele de bovine, 
răspândite în gospodăriile locuitorilor din Pui, Densuș, Sântămăria Orlea, 
Râu de Mori, Baru și Sălașu de Sus, condiționate tot de posibilitatea 
practicării pășunatului pe pajiștile naturale existente. În plus, condițiile 
impuse de subvențiile acordate de APIA impun, din 2015, creșterea unui 
număr de animale în funcție de suprafața de pajiști deținută. 

 neinventariate statistic, bubalinele au reprezentat un efectiv de animale 
destul de însemnat pentru unele localități hațegane (Băiești, Uric), 
momentan numărul acestora fiind din ce în ce mai mic; 
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 caprinele cunosc aceeași repartizare spațială ca și ovinele, în majoritatea 
cazurilor fiindu-le asociate, la fel ca și măgarii și catârii (puțini numeric și 
regăsindu-se în comunele Pui, Totești, Sălașu de Sus, Densuș); 

 în zonele de câmpie și luncă, populația a preferat creșterea porcilor, în 
propriile gospodării, reprezentative în acest sens fiind unele localități ale 
comunelor Sântămăria Orlea, Pui (Bărăști, Ohaba Ponor etc.), Totești, 
Baru, Densuș, General Berthelot; 

 creșterea cailor, un sector cu tradiție în arealele Bucium-Orlea și Ciopeia 
(Popa N., 1999, p. 315), se menține ca ocupație agricolă în satele comunei 
Sântămăria Orlea dar și în comunele Pui, Baru și Sălașu de Sus, unde și la 
ora actuală cabalinele sunt utilizate pentru diverse activități ce presupun 
tracțiune animală; 

 vatra depresionară a favorizat de asemenea și existența unui număr de 
păsări, iepuri de casă și familii de albine, caracterizând urbea Hațegului și 
comunele Pui, Răchitova, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Râu de Mori 
Condiționat de respectarea normelor europene, sectorul zootehnic 

înregistrează un număr redus de ferme și din acest punct de vedere, puține dintre 
cele existente reușind să întrunească standardele solicitate, create prin fonduri 
europene (fermele ADO din Peșteana) sau nu (fermă de animale în Râu Bărbat), de 
obicei mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor). Situația stânelor 
din zonele montane și colinare rămâne sub semnul întrebării privind viitoarea lor 
funcționalitate.  

 
5.3. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI SECUNDAR 

 
5.3.1. Evoluția activităților industriale în interiorul regiunii și 

proximitatea acesteia 
Cu o vocație agricolă bine definită, Țara Hațegului nu a reușit să se impună 

la nivel județean printr-un profil industrial extraordinar, câteva ramuri industriale 
ieșind, totuși, în relief (industria extractivă, industria energetică, industria ușoară și 
prelucrarea lemnului). Cu o bogată activitate meșteșugărească, afirmată din 
perioada feudală prin intermediul breslelor, regiunea s-a axat pe activități de 
prelucrare a lemnului, pietrei, varului sau prelucrării pieilor și blănurilor, dispărute 
rând pe rând ca urmare a dezvoltării mijloacelor de producție și a apariției 
structurilor industriale (vezi cap. 4.7.5).  

Evoluția industrială a Țării Hațegului nu poate fi percepută fără a avea 
imaginea întregului context teritorial, polarizarea exercitată de orașele situate în 
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exteriorul regiunii fiind definitorie pentru ocuparea resurselor umane apte de 
muncă, dezvoltarea habitatelor și dinamica teritorială la nivel regional.  

O dată cu exploatarea substanțelor minerale utile, mineritul va cunoaște o 
amplă dezvoltare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în anii 1940, 
localitățile din Depresiunea Petroșani (Minele Petroșani Est și Vest, Mina Dâlja) 
vor exercita o atracție puternică, din prisma locurilor de muncă, pentru populația 
hațegană, mai ales după construcția căii ferate Simeria-Petroșani. Odată cu 
naționalizarea bunurilor, se vor constitui societăți pe acțiuni (Bara I.S. et al., 2012, 
p. 110). Industria carboniferă și mineritul din Valea Jiului au fost afectate de criza 
cărbunelui din 1927, ceea ce a dus la o concentrare a activității productive și o 
puternică colonizare a populației. 

Pe de altă parte, minereurile de fier și cărbunele de lemn au constituit alte 
resurse ale județului Hunedoara, exploatate încă din perioada romană, cu 
precădere în zona Munților Poiana Ruscă. În secolul al XVIII-lea, fierăritul 
cunoaște o dezvoltare mai amplă, extinderea atelierelor de fierărit determinând 
deschiderea unor mine la Ghelari și a unor unități industriale de prelucrare 
complexă, precum furnalul de la Toplița, furnalul de la Govăjdia, Uzina „Victoria” 
Călan, Uzinele de Fier ale Statului din Hunedoara.  

Privatizarea unităților industriale, fenomen cu acoperire națională, nu a 
ocolit zonele de exploatare menționate mai sus, fapt ce a determinat apariția unor 
efecte negative pe termen lung, precum: închiderea fabricilor/zonelor de 
exploatare, număr ridicat de șomeri, reorientarea foștilor salariați din sectorul 
industrial înspre alte activități, desfășurate fie în străinătate, fie în alte zone ale țării. 
Alături de 2-3 ramuri ale industriei grele (metalurgică, extractivă, materiale de 
construcție), regiunea s-a axat pe ramuri ale industriei ușoare (alimentară, textilă). 
Printre cele mai reprezentative firme, ce au definit cu precădere perioada socialistă 
(Figura 57), menționăm: S.C. Refractara S.A. (Baru), fabrica de conserve S.C. 
Hațegana S.A. (Hațeg), fabrica de bere Hațegana (Hațeg) - relocată, fabrica de 
textile Cooperativa meșteșugărească Hațegana (Hațeg), I.R.T.A. Hațeg 
(Întreprinderea Regională de Transporturi Auto, cu activitate în întreținerea și 
repararea autovehiculelor), I.C.R. Hațeg (Întreprinderea de Comerț cu Ridicata), 
fabrica de mobilă (Hațeg), Hidrolectrica (Râu de Mori), abatorul din Hațeg etc. 

Din discuțiile avute cu localnicii, ni s-a confirmat polarizarea puternică 
exercitată de centrele industriale învecinate, populația recunoscând rolul pe care l-a 
avut industria grea („Locuitorii din Ohaba de sub Piatră lucrau în Călan și 
Hunedoara sau Petroșani datorită legăturilor de comunicație directe și datorită 
industriei grele, în Hațeg nu aveam decât industrie ușoară” – pensionar, 57 ani, 
localnic Ohaba de sub Piatră). În același context, subliniem aportul avut de 
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accesibilitatea infrastructurii de acces din Țara Hațegului, valorificat și de 
operatorii industriali, prin introducerea unor mijloace de transport ce facilitau 
deplasarea navetiștilor la locul de muncă („Era mai bine înainte de ‘90 pentru că 
venea autobuzul de 3-4 ori pe zi până’n centru, dar acum trebuie să meargă până în 
Sălașu de Jos, chiar dacă își fac abonament” – pensionară, 65 ani, localnică Zăvoi). 

Polarizarea educațională spre Petroșani este determinată de existența unor 
rude sau prieteni în Petroșani (o altă consecință a industrializării, mulți dintre 
hațegani preferând să se mute aici în contextul unor locuințe asigurate salariaților 
din industrie (angajat, 45 ani, localnic Râu Bărbat). 

 
5.3.2. Forme actuale de exploatare industrială 

 Nefiind o ramură economică reprezentativă pentru Țara Hațegului (Figura 
57), industria se remarcă, totuși, prin câteva specificități la nivel regional, precum:  

 specializarea industrială în câteva subramuri industriale (industria 
extractivă, industria alimentară și textilă, industria energetică); 

 majoritatea unităților industriale sunt localizate predominant în orașul 
Hațeg și în arealele situate în apropierea unor resurse primare (Valea 
Streiului, Valea Râului Mare, arealul Boița sau Federi). 
Pe baza documentării din teren și a cartării tuturor unităților economice 

din teritoriu, coroborate cu informațiile preluate de pe ortofotoplanuri, în 
conformitate cu clasificarea activităților după codul CAEN rev.2, au fost 
reprezentate spațial cele mai importante obiective economice din Hațeg, alte unități 
cu caracter industrial regăsindu-se distinct în cadrul altor materiale cartografice, în 
cadrul studiilor de caz propuse. 

În cadrul sectorului secundar se disting câteva situații: 
a) O primă activitate industrială importantă pentru economia hațegană, și nu 

numai, o constituie industria energetică, bazinul Strei-Râu Mare fiind un 
important furnizor de energie electrică pentru sistemul energetic național 
(vezi cap. 3.5.8), pentru construcți 

b) a amenajărilor hidroenergetice fiind necesar un contingent însemnat de 
resurse umane, actualmente redus la existența unui personal de 
mentenanță a acestora (în cadrul Hidroelectricii Sucursala Hidrocentrale 
Hațeg, la cea mai mare dintre uzinele hidroenergetice componente – 
Retezat – lucrează, în prezent, 6 persoane, conform relatărilor unui angajat 
al amenajării). Pe de altă parte, avântul luat de construcția 
microhidrocentralelor de pe râurile din estul regiunii, justificat de edilii 
locali ca o investiție cu efecte economice semnificative pentru ocuparea 
forței de muncă din zonă și dezvoltarea socio-economică a regiunii, are un 
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impact mult mai redus din punct de vedere economic (personalul care 
urmează să fie angajat pe durata construcției fiind mult mai mic decât cel 
estimat – 20 persoane/MHC), dar unul mult mai costisitor, pe termen lung, 
în ceea ce privește asigurarea biodiversității arealului. O altă instituție cu 
activitate în lucrări de geniu civil o constituie Hidroconstrucția, cu punct 
de lucru în Hațeg. 

c) Industria materialelor de construcție reprezintă o a doua ramură 
industrială în economia hațegană, individualizată prin fabrica de produse 
refractare din Baru sau a altor operatori locali ce activează în sectorul 
construcțiilor (de exemplu, stația de beton din Hațeg), asociată cu produse 
ale industriei extractive. 

d) O altă ramură definitorie pentru Țara Hațegului o constituie industria 
alimentară, reprezentată de firme ce activează în activități de colectare și 
prelucrare melci (SC ROLUX SA din Hațeg), colectare și prelucrare 
ciuperci (SC Bosco Amico SA din Hațeg), produse din carne (Sălașul de 
Sus), produse lactate (Baru). Pe lângă acestea, există o serie de producători 
locali care prelucrează (în propria gospodărie) și comercializează anumite 
produse specifice (țuica de Răchitova, dulceața de Mălăiești, virșli de Sălașu 
de Sus etc.). 

e) Industria textilă, reprezentată astăzi prin Asociația Hațegana și ateliere cu 
profil textil, continuă activitatea meșteșugărească ce a definit acest teritoriu. 
Bine reprezentată în perioada socialistă, prin intermediul activităților de 

exploatare forestieră (fabrica de mobilă din Hațeg), industria de exploatare și 
prelucrare a lemnului este comasată astăzi la gaterele răsfirate în unele sate din 
regiune – Ponor, Baru (mult mai reduse ca număr față de perioada socialistă) 
(Figura 58, 59127). 

 
5.3.2.1. Industria extractivă – rezultat al resurselor subsolului din Țara 

Hațegului 
O primă ramură industrială cu vechi tradiții în economia hațegană a 

constituit-o industria extractivă, reprezentată prin Mina Boița-Hațeg (Figura 
62128), o subunitate a sucursalei miniere Poiana Ruscăi a Regiei Cuprului Deva 
(Popa N., 1999, p. 342). 

 

                                                            
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 



Figura 57. Unitățile primare, industriale și terțiare din Hațeg
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Săracă în resurse minerale, Țara Hațegului deține câteva foste exploatări de 
roci sedimentare, la care se adaugă exploatări de calcar, granit, pirită și bauxită (vezi 
cap. 3.2.5, Figura 10). De exploatarea piritei și bauxitei de la Boița și Federi se leagă 
și cele două studii de caz menite să evidențieze implicațiile aduse la nivel regional 
de industria extractivă. 

În anul 1953 a început exploatarea piritei la Boița-Hațeg, cu o producție 
anuală de 300.000 tone (Bara I.S. et al., 2012, p. 13), minereul obținut fiind 
transportat rutier și feroviar înspre Copșa Mică. Exploatările de aici au angrenat 
locuitori din satele aferente părții nord-vestice a Țării Hațegului, după cum 
relatează un localnic („Pensionarii au lucrat la mină la Boița, tinerii au migrat 
înspre oraș, mai puțin în afara țării” – tâmplar, 42 ani, localnic Răchitova). 
Amploarea exploatării este vizibilă astăzi prin fostele clădiri de birouri și magazine 
(care reconfirmă extensiunea carierei), locuințe abandonate, clădiri administrative 
sau cu altă funcționalitate, toate neutilizate și degradate.  

Cel de-al doilea studiu de caz (Figura 61129) este concentrat în jurul 
exploatării de bauxită Comarnic de la Federi, cu angajați din comunele Pui și Baru. 
Despre existența unei căi ferate duble „[...] ce mergea din Pui până la Ponor pentru 
transportul bauxitei, distrusă după Revoluție”, își amintește un alt localnic din zonă 
(pensionar, 79 ani, localnic Fizești). 

Din proximitatea carierei, (peștera Ciclovina Uscată) se reia în perioada 
socialistă exploatarea de guano inițiată de habsburgi la începutul sec. XX130, din 
acest raționament construindu-se funiculare ce transportau acest zăcământ până în 
localitatea Pui, de unde luau drumul exportului (conform mărturiilor orale ale unui 
pensionar, 72 ani, localnic Livadia). 
 
 5.3.2.2. Industria materialelor de construcție din Țara Hațegului  

Industria materialelor de construcție a fost și este reprezentată, pe plan 
local, prin fabrica de cărămizi refractare (Figura 58), denumită astăzi S.C. 
Refraceram S.A. (fosta S.C. Refractara S.A.), localizată în Baru, cu origini din 
secolul XIX (1898). Considerată cea mai veche unitate industrială din Țara 
Hațegului și ajungând la o capacitate de absorbție a populației ocupate de 550 
angajați, la începutul anilor 1990 (Popa N., 1999, p. 342), astăzi aceasta 
funcționează la o capacitate mult mai redusă. Același autor menționează faptul că 
materiile prime utilizate erau argila refractară din zona Șuncuiuș-Bihor sau 

                                                            
129 Ibidem. 
130http://www.replicahd.ro/replica_db/index.php?c=1&more=1&pagerun=2&pb=1&tb=1&title=jefuit
orii_de_pesteri 
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importată, diatomita din Buzău etc. În prezent, unitatea asigură „[...] produse 
refractare silico-aluminoase, praturi exoterme, plăci termoizolante şi cărămizi 
termoizolante pentru Combinatul Siderurgic Hunedoara, Combinatul de oţeluri 
speciale Târgovişte, Sidex Galaţi, S.M.R. Balş şi multe alte societăţi comerciale din 
industria metalurgică şi constructoare de maşini”131.  

Rolul deținut în angajarea resursei umane locale a fost unul de netăgăduit, 
aceasta constituind principalul angajator intern din partea estică a regiunii 
analizate. O altă unitate cu același profil economic, dar de dimensiuni mult mai 
reduse, a reprezentat-o fabrica de cărămidă din Pui (Figura 59132). 

Pe lângă această unitate industrială, industria materialelor de construcție 
este reprezentată și de prezența unor balastiere (de-a lungul Streiului) și a unor 
operatori economici specializați în materiale de construcție.  

Pe Valea Streiului (Figura 59133) se regăsesc mai multe balastiere 
nefuncționale (Baru, Ponor, între localitățile Rușor și Galați, în apropierea 
localității Ohaba de sub Piatră) și doar două funcționale (în apropierea localității 
Ohaba de sub Piatră și Ciopeia), situația lor reală putând fi urmărită și prin 
decupajele evolutive ale acestora, cu ajutorul aplicației Google Earth.  

Valea Râului Mare și a afluentului său Pr. Netiș constituie un alt areal 
caracterizat de prezența unităților de exploatare a rocilor de construcție (Figura 
60134), aici regăsindu-se două cariere (una de granit, pe Valea Netișului, și o alta de 
argilă, în estul localității Râu de Mori). Cele două cariere au fost deschise pentru 
construcția barajului Gura Apelor, intensitatea construcției fiind demonstrată și 
prin identificarea unor drumuri de exploatare în apropierea celor două zone de 
exploatare. Amândouă sunt nefuncționale astăzi, cariera de argilă beneficiind de 
acțiuni de ecologizare (prin plantații de salcâmi). 

 
5.3.2.3. Industria alimentară și textilă – ramuri industriale cu tradiție în 

Țara Hațegului 
Continuatoare a meșteșugurilor din perioada feudală, industria textilă a 

valorificat resursele locale (cânepă, bumbac, in), în prezent activități de profil fiind 
desfășurate prin Cooperativa de Artă Populară Hațegana (Hațeg) și firme de textile 
mici. O perioadă de timp îndelungată au funcționat ateliere de tricotaje și confecții 
cu caracter artizanal în Paroș, Fărcădin, Ponor, Sântămăria Orlea, Livezi (Popa N., 

                                                            
131 http://www.refraceram.ro/index.php 
132 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
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1999, p. 344), dispărute la începutul anilor 1990, revigorarea acestora constituind 
pentru generațiile prezente și viitoare o oportunitate de desfășurare a unor activități 
profitabile.  

Odată cu închiderea unităților de morărit din Hațeg și a morilor din 
mediul rural, unde se producea făină, locul lor a fost luat de brutării (Hațeg) sau 
produsele de panificație au fost importate din arealele exterioare regiunii, prin 
intermediul magazinelor de comerț existente (exemplificatoare este, în acest sens, 
precizarea unui localnic care își amintește de existența a 4 mori cu ciutură pe râul 
Muncel, punctând, totodată, faptul că „acum cumpărăm făina” – pensionar, 72 ani, 
localnic Petros). 

Unitățile alimentare existente la ora actuală se încadrează în două categorii: 
pe de o parte, fiecare subramură a industriei alimentare (procesare carne, produse 
lactate, procesare produse derivate etc.) este reprezentată prin câte o unitate mare 
de profil și, pe de altă parte, există o serie de operatori economici, de talie mică, ce 
comercializează pe plan local. Această comercializare se realizează fie direct în piețe 
sau prin intermediul târgurilor, fie în cadrul unor unități de comercializare situate 
în apropierea centrelor de producție, mai rar, în magazine specializate mari. 

Pe plan local, deși într-un număr destul de restrâns, există o serie de 
producători ce realizează, în propria gospodărie, anumite produse alimentare, după 
rețete proprii. Amintim în acest sens „Virșli de Sălașu”135, care până acum câțiva ani 
erau produși de către 17 familii care se ocupau cu prelucrarea și comercializarea 
lor, astăzi rămânând doar 3. Rețeta de fabricație ce-i deosebește de produse similare 
fabricate în Deva sau Brad derivă din procesul de afumare al acestora. La nivel 
regional, acest produs gastronomic este singurul care beneficiază de certificare 
ecologică.  

 
5.4. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI TERȚIAR 

  
5.4.1. Comerțul și serviciile 
După Revoluție, sectorul terțiar a început să se afirme la nivel național, 

unități ce activează în comerț și varii tipuri de servicii apărând și în Țara Hațegului. 
Pentru efectuarea cumpărăturilor, se regăsesc mai multe situații în teren:  

 există o serie de localități (mai ales cele situate la contactul cu unitatea 
montană) unde locuitorii (cu precădere vârstnici) se aprovizionează încă 

                                                            
135 http://www.agriculturae.ro/index.php/produse-traditionale-romanesti/din-judetele-tmar-hd-cs-
mh-gj/70-virsli-de-salasu-marca-inregistrata-.html 
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din magazinele aflate în imediata vecinătate (pe lângă produsele din 
propria gospodărie); 

 o polarizare internă exercitată de orașul Hațeg, unde sunt concentrate 
majoritatea serviciilor, fapt certificat și de răspunsurile unor persoane 
intervievate („Se preferă Hațegul pentru cumpărături. Înainte mergeau în 
piață în Petroșani, dar de când cu noile reguli impuse merg în Baru [pentru 
fabrica de produse lactate]” – pensionar, 65 ani, localnic Baru); 

 o polarizare comercială exterioară regiunii, exercitată de centrele urbane 
mai mari (Petroșani, Călan, Hunedoara), unde oferta de servicii este mult 
mai diversificată și complexă, locuitorii satelor din comunele Baru, Sălașu 
de Sus, Sântămăria Orlea sau Pui, situate în apropierea drumului european, 
merg în piață, în Petroșani, la două zile. 
O cu totul altă situație definea schimburile comerciale cu mai bine de un 

veac în urmă, când târgurile zilnice, săptămânale și tradiționale (de tip nedei) 
adunau locuitorii de pe toate satele Depresiunii Hațegului, lucru reconfirmat, cu 
nostalgie, în urma unor informări verbale, de mai mulți locuitori din Galați, Pui, 
Fizești etc. Astăzi (conform Calendarului târgurilor și piețelor din județul 
Hunedoara – anul 2015), piețe agroalimentare se găsesc în orașul Hațeg, iar 
târgurile de animale sunt reduse la localitățile Hațeg, Pui (târg săptămânal și            
2 târguri în lunile mai și octombrie) și Sântămăria Orlea (târg de animale și 
măsuratul oilor), datorită taxelor și autorizațiilor de care trebuie să facă dovadă 
proprietarii animalelor. 

Asociind datele cartate de pe teren cu informațiile preluate de pe 
ortofotoplanuri, au fost redate cartografic cele mai reprezentative activități din 
sectorul terțiar (Figura 57), optându-se reprezentarea acestora pentru orașul Hațeg 
(în calitate de pol comercial al regiunii).  

Rezumând, la nivel regional și local, se observă: 
 o concentrare ridicată a unităților comerciale în orașul Hațeg (inclusiv 

supermaket-urile Billa, Lidl, Penny), urmată de o rețea de magazine 
alimentare și nonalimentare în toate centrele de comună și în unele 
localități aparținătoare; 

 în partea nord-estică a orașului Hațeg se regăsește o zonă rezidențială de tip 
bloc din perioada socialistă, unde la parterul clădirilor se regăsesc o 
multitudine de magazine comerciale și varii firme de servicii; 

 o reprezentare a serviciilor minimale întrunite de Hațeg prin statutul de 
oraș pe care-l deține (servicii administrative, juridice, educaționale, de 
sănătate, sportive și culturale), local regăsindu-se instituții administrative 
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(sediile primăriilor, Poliției), culturale (cămin cultural), sportive (terenuri 
de fotbal), educaționale (școli) în fiecare centru de comună; 

 specializarea în anumite activități din sectorul serviciilor, precum 
transporturi, activități de peisagistică, turism și restaurante, activități 
asociative diverse (Hațeg), turism (Slivașu de Sus, Slivașu de Jos – în 
contextul dezvoltării Mănăstirii Prislop, situată în proximitate – Figura 68, 
Râu de Mori, Sarmizegetusa, Sălașul de Sus, Baru – Figura 69136), activități 
de comerț cu flori (în arealul învecinat Mănăstirii Prislop). 
Încurajarea activităților micilor producători, indiferent de domeniul în care 

activează, multiplicarea certificatelor de produs tradițional, acordarea unor scutiri 
de taxe proprietarilor de animale, încurajarea unor investiții în activități de servicii 
colaterale activităților agricole și industriale ar constitui doar câteva din acțiunile 
recomandate. 

 
5.4.2. Turismul 
Cu o diversitate importantă de resurse naturale şi culturale, deci cu o 

complexitate a ofertei turistice deţinute, Ţara Haţegului întruneşte premisele 
individualizării unei regiuni turistice prin excelenţă, neajunsurile afirmării acesteia 
la adevăratul ei potenţial provenind până la ora actuală dintr-o slabă 
individualizare a unor pachete turistice şi o promovare deficitară a resurselor 
turistice existente, o practicare încă deficitară a unor forme de turism, dar şi 
existenţei unor parteneriate slab reprezentate între sectorul public şi cel privat. 

 
5.4.2.1. Patrimoniul natural şi impactul acestuia în afirmarea regiunii 

turistice Ţara Haţegului 
Cadrul natural propice umanizării, cu un grad ridicat de favorabilitate la 

nivelul interrelaţiilor dintre componentele fizico-geografice, amplificat de 
decretarea unor areale protejate, a fost valorificat prin prisma accesibilităţii la 
resursele turistice prezente (Figura 63). Consultarea unor materiale cartografice 
generale (ortofotoplanuri, hărţi topografice) şi tematice (hărţi turistice), verificate 
prin documentarea în teren, a înlesnit inventarierea unor trasee turistice montane 
şi tematice (Traseul tematic Cetatea de Colţ, Traseul tematic Drumul vulcanilor de 
la Densuş spre Ştei, Traseul tematic Valea dinozaurilor, Traseul tematic Natură, 
oameni şi istorie între Nucşoara şi Mălăieşti) şi posibilitatea propunerii altora noi: 
 De strajă la un sat părăsit, dinspre Răchitova spre Mesteacăn şi care ar 

valorifica un peisaj vernacular autentic; 
                                                            
136 Ibidem. 
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 Mozaic petrografic la poale de Retezat; 
 Traseul tematic Cetatea Haţegului; 
 Arhitectură tradiţională şi cascade, între Petros şi Cascada Şipotului; 
 Peşteri şi melci, de la peştera Şura Mare la Şura Mică, în arealul carstic al 

Munţilor Şureanu; 
 Pe urmele omului de peşteră, între peşterile Cioclovina şi Ponorici; 
 Agricultură în tărâm de basm, în Fundătura Ponorului. 

Structura geologică şi factorii hidro-climatici au condiţionat apariţia unor 
unităţi şi forme complexe de relief, relieful devenind la rândul lui suport al 
practicării unor activităţi turistice: de la versanţii montani frecventaţi pentru 
drumeţii, alpinism (Munţii Şureanu şi Retezat), agroturism (Munţii Poiana Ruscă) 
la arealul depresionar propriu-zis favorabil dezvoltării habitatelor şi practicării 
turismului cultural. Rezultatul activităţii vulcanice este vizibil în zona vulcanică 
Densuş-Ştei, în vreme ce relieful carstic este bine reprezentat în Munţii Şureanu, în 
Fundătura Ponorului, fiind presărat cu doline, peşteri, avene şi utilizat pentru 
speoturism sau organizări de ture fotografice. Pentru ultima activitate menţionată, 
şi nu numai, localizarea celor 21 puncte de belvedere în cuprinsul regiunii poate 
creşte gradul de atractivitate al Ţării Haţegului.  

Existenţa fenomenului de nanism insular redat prin prezenţa dinozaurilor 
pitici constituie un posibil brand al Ţării Haţegului, promovat de administraţia 
Geoparcului Dinozaurilor. La rândul lor, arealele protejate existente, prin 
exemplarele floristice şi faunistice găzduite, reprezintă o parte importantă a 
patrimoniului natural. 

Potenţialul hidrografic, valorificat hidroenergetic prin lacurile de 
acumulare şi hidrocentralele de-a lungul Râului Mare, este pus în valoare turistic şi 
prin prezenţa lacurilor glaciare din Munţii Retezat (Galeş, Peleaga, Bucura, Lia, 
Ana, Florica, Gemenele, Negru, Zănoaga, Zănoaga Mică) sau a cascadelor 
(Cascadele Şipotului, Cascada Lolaia). 

Indicatorii climatici şi învelişul biopedogeografic constituie alţi factori 
demni de luat în seamă în individualizarea unor activităţi turistice, rolul lor fiind de 
suport a desfăşurării unor forme turistice şi a creării unui grad de confort turistului. 

Provocările cu care se confruntă actualmente Ţara Haţegului din punct de 
vedere al resurselor naturale prezente și care pot afecta, printre altele, activitatea 
turistică derivă din accelerarea fenomenului de defrişare, inclusiv în cadrul Parcului 
Naţional Munţii Retezat, construcţia de microhidrocentrale pe orice sector de râu 
(cu justificarea creşterii numărului de certificate verzi, acordate pentru încurajarea 
acţiunilor de protecţie ale mediului înconjurător!), şi practicarea unor forme de 
turism neadaptate arealelor montane (plimbări cu ATV-ul). 
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5.4.2.2. Ariile de vizibilitate din Ţara Haţegului 
Amplificarea vizibilităţii arealului (Figura 64137) în scopul evidenţierii 

patrimoniului turistic şi antropic existent, a identificării unor posibile locaţii pentru 
amenajarea unui obiectiv sau pentru monitorizarea unor fenomene constituie un 
demers necesar pentru orice studiu geografic regional. Prin interpolarea softului 
Arc Gis 10.1, respectiv a aplicaţiilor Viewshed şi Observer Points, au fost generate 
ariile de vizibilitate în format raster. Unul din cele mai reprezentative puncte de 
belvedere identificat pentru obţinerea unei imagini de ansamblu asupra vetrei 
depresionare a Haţegului îl constituie Culmea Rudeştea (Figura 65), accesul la 
acest punct de observare fiind de dificultate medie. În prezent, acest punct este 
utilizat pentru activităţi de parapantism.  

 

 

 

 
 

Figura 65. Propuneri puncte de belvedere pentru amplificarea vizibilității Țării 
Hațegului: a). panoramă asupra localităților Baru și Petros, b). panoramă asupra 

localității Boița, c). panoramă asupra localităților Hobița și Uric  
                                                            
137 Ibidem. 
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Încă alte 5 puncte de belvedere, amenajate în scop turistic (cu pensiune, 
restaurant), au fost propuse pentru a întregi imaginea vizibilităţii Ţării Haţegului. 

 
5.4.2.3. Patrimoniul construit şi valorificarea sa turistică. Particularităţi 

turistice regionale 
 Fiecare peisaj, prin multitudinea de elemente pe care le conţine, a fost creat 
de om pe durata mai multor secole, continuitatea prezenţei acestuia fiind reflectată 
în multitudinea de descoperiri arheologice şi mărturii istorice, şi se află într-o 
permanentă evoluţie. Patrimoniul construit, concept ce reflectă îndeaproape 
identitatea culturală a unui teritoriu, poate şi trebuie să fie perceput şi prin prisma 
înmagazinării unui număr însemnat de resurse reutilizabile. Acest raţionament a 
stat la baza prezentei analize a obiectivelor turistice antropice (Figura 66 și 67138), o 
investigaţie imperios necesară pentru determinarea potenţialului de utilizare al 
resurselor culturale, identificarea problemelor cu care se confruntă, cunoaşterea 
intervenţiilor de modernizare /reconstrucţie/restaurare posibile sau cunoaşterea 
tehnologiilor de tratament pentru varii tipuri de patologii arhitectonice. 
 Din punct de vedere a recunoaşterii valorii culturale (vechime, 
autenticitate, originalitate) pe care o au monumentele istorice, s-a ales analiza 
patrimoniului construit atât din prisma obiectivelor ce se regăsesc pe Lista 
Monumentelor Istorice din 2010, cât şi a celor neclasate. Pentru a facilita 
parcurgerea elementelor de patrimoniu cultural, s-a propus o tipologizare a 
acestora, reflectată cartografic, la nivel de localitate: patrimoniu arheologic, laic şi de 
cult. 
 a). Patrimoniul arheologic – conţine cele mai multe monumente istorice, 
atât de interes naţional (19) cât şi local (19), datând din primele secole d.Hr., cu o 
puternică dezvoltare în perioada romană până în Evul Mediu, toate aflate într-o 
stare accentuată de degradare. Țara Hațegului se constituie în vatră veche a 
civilizaţiei daco-romane, aici regăsindu-se situri arheologice reprezentative pentru 
poporul român (Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, cetatea 
regală a Haţegului, ruinele podului roman). Pe lângă acestea, au fost descoperite 
urme ale unor villae rusticae, romane. Dacă în cazul cetăţilor dacice din Munții 
Orăștiei există o promovare intensă a acestora (doar prin raportare la activitatea 
turistică regională!), în cazul siturilor arheologice din areal, acestea sunt slab 
valorificate, cu câteva excepții (Sarmizegetusa Ulpia Traiana). 

La nivel regional, se pot distinge 2 areale reprezentative pentru patrimoniul 
arheologic: zona Sarmizegetusei şi zona Haţeg-Subcetate. Însă şi în cazul de faţă, 

                                                            
138 Ibidem. 
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raportându-ne la contextul teritorial existent, pentru orice propunere de amenajare 
ulterioară, trebuie să se aibă în vedere integrarea siturilor arheologice din Ţara 
Haţegului cu cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (Luncani-Piatra Roşie, Costeşti-
Blidaru, Costeşti-Cetăţuie, Căpâlna, Băniţa), înscrise în patrimoniul UNESCO. 

b). Patrimoniul laic 
Fie că facem referire la gospodării şi instalaţii tradiţionale (răspândite 

predominant în mediul rural), reşedinţe nobiliare, statui, busturi toate aparţin 
patrimoniului laic, cu o arie de răspândire mai pregnantă în zona Clopotiva, 
Toteşti, Nălaţvad-Haţeg, Galaţi-Pui. 

c). Patrimoniul de cult 
 Vechimea, stilul arhitectural, materialele de construcţie utilizate şi 
evenimentele istorice găzduite în cadrul unităţilor ecleziastice au determinat 
conturarea unor areale reprezentative pentru patrimoniul de cult, răsfirate pe tot 
cuprinsul vetrei depresionare a Haţegului, pornind de la Densuş (cu a sa biserică 
din piatră) spre Peşteniţa, Peşteana, Clopotiva, Ostrov, Suseni, Săcel, General 
Berthelot, Haţeg, Sântămăria Orlea, Sălaşu de Sus, Paroş, Zăvoi etc., majoritatea 
recunoscute ca monumente istorice. 

În vederea menţinerii identităţii monumentelor istorice, se impun 
următoarele tipuri de intervenţii: 
 conservare preventivă a monumentelor istorice prin care poate fi evitată 

apariţia unor situaţii de degradare ale acestora; 
 inventarierea tuturor elementelor de patrimoniu construit cu valoare 

identitară şi crearea unui registru la nivelul Ţării Haţegului; 
 intervenţia in situ asupra monumentelor istorice; 
 evitarea instalării unor elemente de înnoire, puse pe seama unor 

îmbunătăţiri (aşa-numitul fenomen al „termopanomaniei”); 
 revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale şi crearea unor ateliere de formare 

a unui personal specializat în lucrări de restaurare; 
 evitarea declasării unor monumente istorice ce duce la dispariţia integrală a 

valorii deţinute de monumentul istoric în cauză etc. 
 
5.4.2.4. Ţara Haţegului – pol spiritual românesc. Studiu de caz: 

Mănăstirea Prislop 
 Vatră a unor edificii religioase excepţionale (de pildă biserica de piatră de 
la Densuş), spiritualitatea Ţării Haţegului este amplificată şi de prezenţa mănăstirii 
ortodoxe Prislop, unde îşi are locul de veci părintele Arsenie Boca. Situată pe valea 
pârâului Slivuț, mănăstirea a fost ctitorită în a doua jumătate a secolului al XIV-lea 
de Sfântul Nicodim şi a reprezentat timp de peste şase secole o temelie a românilor 
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transilvăneni. Chiar dacă pe durata Evului Mediu, documentele scrise privind 
istoria mănăstirii lipsesc sau oferă puţine informaţii despre destinul acesteia, 
începând cu secolul XVI, pragul acesteia va fi trecut de personalităţi de seamă ale 
neamului românesc, precum domniţa Zamfira, Nicolae Iorga, părintele Arsenie 
Boca (înmormântat aici). În urma decretului nr. 410 din 1959, mănăstirea a fost 
desfiinţată, la fel ca şi alte mănăstiri din ţară, pe fondul tentativelor puterii politice 
de eradicare ale spiritualităţii româneşti, fiind reînfiinţată în 1976139.  
 Pentru a surprinde polarizarea exercitată de acest loc monahal, în urma 
prelucrării exclusive a informaţiilor din teren (august 2014), au rezultat 
următoarele aspecte: 
 cea mai mare pondere a pelerinilor ce trec pragul mănăstirii aparţine 

capitalei ţării (17,9%), după care urmează judeţele Hunedoara (8,25%), 
Argeş, Prahova, Timiş, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, fapt justificat de gradul 
ridicat de accesibilitate rutieră. De altfel, în mass-media se consemnează, 
preluând estimările Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Hunedoara, 
faptul că pe durata minivacanţei de 1 mai a.c. numărul pelerinilor a fost de 
95.000 locuitori, în vreme ce litoralul românesc a înregistrat 100.000 
turişti140. 

 dacă numărul cel mai mare de pelerini este înregistrat de sărbători (Figura 
68, grafic 1), a fost selectat pentru mai multă reprezentativitate evoluţia 
numărului de pelerini (1/2 h) din 15 august 2014 (când biserica ortodoxă 
sărbătoreşte Adormirea Maicii Domnului) pentru judeţele cu cei mai mari 
emitenţi de turişti, Bucureşti şi Hunedoara, constatându-se un maxim de 
pelerini în intervalul orar 8-12 pentru Hunedoara (suprapus pe durata 
oficierii slujbei liturgice) şi intervalele orare 17-17.30 şi 19-19.30 pentru 
pelerinii proveniţi din Bucureşti (Figura 68, grafic 4); 

 deplasările înspre mănăstire se realizează predominant cu autoturismul 
personal sau cu autocarul, în cazul grupurilor, şi se suprapun ca interval 
orelor 9-9.30, înainte de începerea slujbei, respectiv 14-14.30 şi 18-19.30, 
odată cu vizitarea mormântului părintelui Arsenie Boca (Figura 68, grafic 
2 şi 3); 

                                                            
139 http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-prislop-67979.html 
140 http://www.evz.ro/record-de-pelerini-la-prislop-95000-in-trei-zile.html 
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 oferta de cazare şi alimentaţie publică menită a deservi afluxul de turişti 
depăşeşte arealul imediat învecinat al Silvaşului de Sus, Silvaşului de Jos şi 
Haţeg, unităţile de cazare din Hunedoara fiind solicitate de pelerini în zile 
de sărbătoare. Deşi de la un an la altul apar noi unităţi de cazare, 
capacitatea locurilor de cazare încă rămâne deficitară, înregistrându-se 
multe cazuri de cazare/campare în gospodăriile localnicilor. 

 odată cu vizitarea Mănăstirii Prislop, în vecinătatea acesteia apar şi se 
dezvoltă servicii conexe, precum: standuri şi sere cu flori, magazin de 
obiecte bisericeşti, tarabe cu produse ecologice, apicole şi alimentare. 
 
5.4.2.5. Infrastructura şi circulaţia turistică existentă la nivelul Ţării 

Haţegului 
În pofida potenţialului turistic actual, infrastructura turistică (Figura 

69141) este departe de a fi una care să acopere cererea existentă, la nivel regional 
evidenţiindu-se următoarele situaţii: 
 din punct de vedere al capacităţii de cazare, Ţara Haţegului oferă trei areale 

de polarizare turistică: Nucşoara-Râuşor (cu precădere datorită dezvoltării 
agroturismului), Haţeg şi Sarmizegetusa-Clopotiva; 

 cel mai mare număr de unităţi de cazare de tip hotel, motel şi han este 
concentrat de-a lungul arterelor rutiere principale (E68 şi E79), în 
Sarmizegetusa, Haţeg, Brazi, Baru, fiind condiţionat de obiectivele culturale 
din cuprinsul acestora; 

 taberele de vacanţă sunt localizate exclusiv în arealul montan de pe Râul 
Mare şi Sibişel, Centrul de vizitare de la Nucşoara oferind varii activităţi 
despre şi în natură în cadrul programului „Natură pentru copii”; 

 o creştere spectaculoasă în majoritatea zonelor din ţară cu un potenţial 
turistic însemnat de la care nici Ţara Haţegului nu face vreo excepţie au 
înregistrat-o pensiunile turistice şi agroturistice din Haţeg, Slivaşu de Sus, 
Sarmizegetusa, Râu de Mori, Sălaşu de Sus, sau în cadrul staţiunii montane 
Râuşor; 

 alte unităţi de cazare se înregistrează şi în cadrul campingurilor, cu 
precădere în vecinătatea arealelor montane, frecventate de turişti amatori 
de drumeţii montane, sau a cabanelor şi refugiilor turistice din Nucşoara, 
Râuşor, complexul turistic Cârnic, Coroieşti, Paroş, Hobiţa, Mesteacăn, 
Criva, Pui, Petros; 

                                                            
141 Figura se regăseşte doar pe suport electronic. 
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 apărute în ultimii ani, cu caracter sezonier, s-au individualizat la nivelul 
teritoriului şi casele de vacanţă, situate în arealele cu elemente peisagistice 
spectaculoase, precum Zeicani, Clopotiva, Râu de Mori, situate în 
apropierea unor importante artere de comunicaţie; 

 prezenţa a 2 baze de cazare utilizate în scop ştiinţific, una situată în Baru 
Mare (pe locul fostei cazarme militare), fiind întrebuinţată de Universitatea 
Babeş-Bolyai, şi o alta în General Berthelot (fosta proprietate a generalului 
francez Henri Mathias Berthelot), renovată şi aflată actualmente în posesia 
Academiei Române;  

 regimul de înălţime al unităţilor de cazare, stilul arhitectural şi materialele 
de construcţie utilizate relevă o adaptare la condiţiile topografice prezente, 
însă există numeroase cazuri în care acestea nu sunt respectate odată 
obţinut avizul de construcţie, motiv pentru care se impune o verificare pe 
parcursul lucrărilor de construcţie/modernizare a respectării 
regulamentului de urbanism local. 
În strânsă legătură cu sezonalitatea, oferta turistică existentă, promovarea 

turistică, calitatea serviciilor turistice oferite, circulaţia turistică este una deficitară 
la nivel regional, exceptând arealele turistice consacrate ale regiunii (Mănăstirea 
Prislop, Sarmizegetusa, Munţii Retezat). În plus, datorită incorectitudinii datelor 
înregistrate statistic sau neînregistrării acestora, ipostază ce nu reflectă deloc 
realitatea, s-a considerat potrivită menţionarea valorilor înregistrate în mod oficial 
cu titlu comparativ, fără a realiza o analiză detaliată a indicatorilor de circulaţie 
turistică. Conform Institutului Naţional de Statistică, raportându-ne la anii de 
referinţă 2004 şi 2014, se poate constata o creştere a înnoptărilor (de la 13.881 la 
14.997 turişti) şi sosirilor (de la 5.141 la 9.540 turişti) în cadrul structurilor de 
primire turistică, dar cu valori nesemnificative. La nivelul tipului de cazare, se 
denotă în prezent o predilecţie a turiştilor spre pensiuni turistice şi agroturistice, 
taberele de elevi şi preşcolari, cabanele turistice şi hotelurile neînregistrând 
înnoptări şi sosiri de turişti în 2014. UAT-urile înregistrate statistic cu cerere de 
cazare sunt Baru, Râu de Mori, Haţeg, Sălaşu de Sus, Sântămăria Orlea. 
 
 5.5. INFRASTRUCTURA DE ACCES A ȚĂRII HAȚEGULUI 
  

5.5.1. Interconectivitate intra- și extraregională 
Două concepte se regăsesc astăzi în toate documentațiile dedicate 

transportului – interconectivitate și accesibilitate –, dezvoltarea economică a unui 
teritoriu fiind în directă dependență de îndeplinirea celor două variabile. Dacă 
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pentru analiza accesibilității căilor de acces, s-a ales un demers calitativ, accentuat 
prin impactul acestora asupra amplasării așezărilor (vezi cap. 3.3.8), în ceea ce 
privește interconectivitatea s-au avut în vedere conexiunile care se realizează între 
așezări, prin toate mijloacele de transport existente. 

Traversată de drumul european E79 Petroșani-Simeria, principala axă de 
comunicație a regiunii (Figura 70142), Țara Hațegului a valorificat la maxim 
prezența acestei artere de comunicație rutieră, prin amplasarea unui număr 
însemnat de așezări de-a lungul acesteia și printr-un puternic navetism al 
locuitorilor, preponderent în perioada socialistă. La fel s-a întâmplat și în cazul axei 
secundare desprinsă din aceasta: DN68 (Hațeg-Sarmizegetusa-Caransebeș), ce 
stabilește conexiunea cu zona. 

Din drumul european se desprind DJ667 (Pui-Hobița), DJ667A (Ohaba de 
sub Piatră-Nucșoara), DJ686 (Bărăști-Sânpetru-Râu de Mori-stațiunea Râușor), 
toate trei pe lângă conectarea unor localități oferă și accesul spre Munții Retezat, în 
timp ce din a doua axă se desprind DJ687A (Hațeg-Slivașu de Jos-Hunedoara), 
DJ687C (Hațeg-General Berthelot–Răchitova), DJ687G (Totești-Densuș–Ștei) și 
DJ685 (Cârnești-Clopotiva-Gura Apelor), ultimul constituindu-se alături de 
DJ667A în porți principale de acces spre arealul montan sudic înalt.  

Rețeaua de căi rutiere este completată de mai multe drumuri comunale care 
deservesc toate localitățile din Țara Hațegului. Un alt avantaj oferit de infrastructura 
de acces constă în faptul că distanțele dintre localități nu depășesc 2-3 km.  

Comparativ cu anii 1980-1990, când traficul de călători era deservit de o 
serie de trasee de transport în comun (Baru-Valea Lupului, Pui-Uric, Ciula Mare-
Boița, Hațeg-Răchitova, Hațeg-Valea Dâljii, Hațeg-Cârnești etc.), condiționate de 
fluxurile de navetiști înspre centrele industriale exterioare (Popa N., 1999, p. 352), 
în prezent numărul curselor auto s-a redus simțitor, exceptând localitățile 
traversate de E79 și DN68. Creșterea numărului de autoturisme personale, 
populația îmbătrânită și numărul redus de copii, sunt motive suficiente pentru ca 
operatorii de transport să considere nerentabilă acoperirea acestor trasee.  

Referitor la conexiunile feroviare, Țara Hațegului este deservită de 
magistrala 202, pe traseul Simeria-Subcetate-Petroșani, construită în perioada 
habsburgică, o cale ferată dublă și electrificată. La fel ca și în cazul transportului 
rutier, dar cu efecte mult mai accentuate în cazul de față, transportul feroviar a 
cunoscut un puternic declin (în perioada industrializării, calea ferată asigura 
deplasarea populației spre locurile de muncă din proximitatea regiunii, iar pentru 

                                                            
142 Ibidem. 
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transportul de marfă erau prevăzute conexiuni dinspre arealele de exploatare – prin 
funiculare – înspre arealele de distribuție). Regiunea este deservită momentan doar 
pe sectorul Baru-Subcetate, sectorul de cale ferată cuprins între Hațeg-
Sarmizegetusa, prevăzut cu o linie cu cremalieră (cu un important rol în 
transportarea cărbunelui!), a fost dezafectat în ultimii ani, rând pe rând dispărând 
șinele, traversele, podurile și chiar gările au ajuns să aibă altă funcționalitate (gara 
din Sarmizegetusa este actualmente proprietate personală și utilizată în scop 
rezidențial). 

Din punct de vedere al infrastructurii aeriene, Țara Hațegului este deservită 
de cele mai apropiate aeroporturi, situate în exteriorul regiunii, la Timișoara și 
Sibiu, motiv pentru care se propune crearea unui heliport în Hațeg (Figura 71143). 
 

5.5.2. Viabilitatea infrastructurii de acces 
Un alt indicator extrem de relevant pentru determinarea fluxurilor unui 

teritoriu îl constituie calitatea drumurilor. Reliefarea acestuia necesitând cartarea 
calității fiecărui sector de drum pe baza documentării în teren. La nivelul Țării 
Hațegului (Figura 72) se constată următoarele particularități: 

 cele două axe principale de comunicație rutieră (E79, DN68) sunt asfaltate, 
aspect ce încurajează fluidizarea traficului și asigură o conexiune bună între 
Transilvania, Banat și Oltenia; 

 în ceea ce privește drumurile județene, acestea sunt asfaltate și/sau pietruite 
doar pe aproximativ 50% din lungimea totală, aspectul pozitiv 
constituindu-l faptul că segmentele neasfaltate sunt cu precădere în 
sectorul montan ori în amonte de ultima localitate (.DJ667 – amonte de 
Hobița, DJ667A – amonte de Nucșoara, DJ685 – amonte de Pr. Netiș).  Alte 
situații problematice se înregistrează pentru unele drumuri asfaltate, de-a 
lungul cărora își fac din ce în ce mai des simțită prezența gropile cu 
materializare în creșterea timpului de deplasare și costurile de mentenanță 
a autovehiculor (DJ687C Hațeg-Răchitova, DJ685 Cârnești-Clopotiva și 
DJ687G Totești-Hățăgel); 
 

 

                                                            
143	Ibidem.	
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 în ceea ce privește drumurile județene, acestea sunt asfaltate și/sau pietruite 
doar pe aproximativ 50% din lungimea totală, aspectul pozitiv 
constituindu-l faptul că segmentele neasfaltate sunt cu precădere în 
sectorul montan ori în amonte de ultima localitate (DJ667 – amonte de 
Hobița, DJ667A – amonte de Nucșoara, DJ685 – amonte de Pr. Netiș). Alte 
situații problematice se înregistrează pentru unele drumuri asfaltate, de-a 
lungul cărora își fac din ce în ce mai des simțită prezența gropile cu 
materializare în creșterea timpului de deplasare și costurile de mentenanță 
a autovehiculor (DJ687C Hațeg-Răchitova, DJ685 Cârnești-Clopotiva și 
DJ687G Totești-Hățăgel); 

 la fel ca și drumurile județene cele comunale sunt preponderent asfaltate 
sau în curs de asfaltare până în ultima localitate deservită; 

 situația străzilor nu este la fel de îmbucurătoare, predomină drumurile 
pietruite, secondate de cele asfaltate și betonate; 

 calea ferată este doar pe jumătate funcțională, demontarea tronsonului de 
cale ferată cuprins între Sarmizegetusa și Hațeg determinând o pierdere 
importantă de pasageri; 

 la nivelul UAT-urilor, cele mai lungi sectoare de drumuri comunale care se 
cer amenajate sunt în Pui și Baru, în timp ce orașul Hațeg alături de 
comuna Totești se pot lăuda cu cvasiinexistența drumurilor comunale 
necesar a fi modernizate. La nivel de străzi, se impun lucrări de 
modernizare în toate cele 11 unități administrative. 
 
5.5.3. Acțiuni de intervenție la nivelul infrastructurii de acces 
Pentru fluidizarea traficului și amplificarea conexiunilor între așezările 

aparținând regiunii analizate sau cu localitățile exterioare arealului, se impun 
lucrări de intervenție în ceea ce privește modernizarea căilor rutiere, în funcție de 
impactul deținut de localități, propunându-se anumite termene de execuție a 
acestor lucrări. La nivelul Țării Hațegului, doar 45% din drumuri este asfaltat 
(Figura 73144), pentru restul fiind necesare lucrări de intervenție, după cum 
urmează: 

 lucrări de intervenție urgente (10,67% din drumuri), pe drumurile județene 
DJ667 (Hobița-amonte Râu Bărbat), DJ667A (cursul superior al Sibișelului) 
în vederea facilitării accesului spre cabanele montane din Munții Retezat, 
DJ687K (Slivașu de Jos-Hațeg), DJ687G (Ștei-Gotești), DJ687C (Răchitova-
Gotești); 

                                                            
144 Ibidem. 
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 lucrări de intervenție foarte necesare (10,19% din drumuri), pe drumurile 
comunale DC99 (Vălioara-Mesteacăn), DC95, DC73A (Paroș-Râu Mic), 
DC73B (Paroș-Coroiești), DC76 (sectorul Ohaba de sub Piatră-Zăvoi), 
DC64 (Galați-Fizești), pe Valea Streiului și Bărușorului, la care se adaugă 
străzile din cuprinsul orașului Hațeg; 

 lucrări de intervenție necesare (33,78% din drumuri) necesită majoritatea 
localităților, cu precădere la nivelul tramei stradale. 
Pe lângă aceste lucrări de intervenție privind calitatea drumurilor, se 

recomandă refacerea/modernizarea podurilor și podețelor, crearea unor parcări în 
zonele cu trafic intens, modernizarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și 
turistică. 
 

5.6. CONCLUZII 
 
Asemenea oricărei lucrări care, în final, vizează amenajarea teritoriului s-a 

luat în considerare şi pentru analiza trăsăturilor economice ale Ţării Haţegului 
realizarea unui diagnostic teritorial al potențialului agricol și industrial, al 
resurselor naturale şi culturale existente, insistându-se asupra specificităţilor 
regionale identificate, partea conclusivă fiind atribuită identificării disfuncţiilor 
regionale și elaborării analizei SWOT. 

Specializarea agricolă a Țării Hațegului este una de netăgăduit, date fiind 
suprafețele extinse de pășuni și terenuri arabile, dar cu toate acestea productivitatea 
sectorului vegetal și animalier este de departe una deficitară. Exploatările masei 
lemnoase sau cele industriale au cunoscut, după Revoluție, un destin diferit, vechi 
drumuri de exploatare, suprafețe defrișate, platforme industriale sau cariere 
abandonate rămânând martorii tăcuți ai industrializării din perioada socialistă. Fie 
că vorbim de patrimoniul natural sau construit, valorificat doar local, de 
accesibilitatea ridicată la obiectivele turistice, dar cu marcaje şi semnalizare turistică 
deficitară, promovarea nespecializată a obiectivelor turistice, fără vreo strategie de 
marketing la nivel regional, inițiativele inerte ale autorităţilor locale pentru 
dezvoltarea unor parteneriate de amenajare şi promovare turistică, toate reprezintă 
probleme ce afectează funcţionalitatea turistică a regiunii. Cu o infrastructură de 
acces bine reprezentată spațial (exceptând cea aeriană), Țara Hațegului a pierdut 
ultimii ani, din perspectiva transportului feroviar, un număr consistent de pasageri, 
fapt generat atât de dezafectarea sectorului de cale ferată Sarmizegetusa-Subcetate 
cât și de restructurările prin care trece la ora actuală transportul feroviar de călători 
și marfă la nivel național. 
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Punctual, principalele disfuncționalități ale regiunii sunt:  
 gradul ridicat de fragmentare al proprietăților și existența unor suprafețe 

agricole neutilizate; 
 inexistența unor politici agricole la nivelul asociațiilor de dezvoltare 

existente (de pildă GAL) privind încurajarea apariției unor structuri 
agricole asociative; 

 numărul redus de ferme, lipsa de pregătire a fermierilor și numărul redus 
de centre de consultanță de informare pentru încurajarea fermierilor în 
ceea ce privește accesarea unor fonduri europene; 

 restructurarea sectorului industrial de la începutul anilor 1990, lipsa unor 
investiții în sectorul secundar și concentrarea celor existente în orașul 
Hațeg; 

 neadoptarea unui comportament adecvat vizitării unor areale protejate 
naturale de către turiști şi prezenţa incipientă a unor acţiuni de 
sensibilizare şi conştientizare a populaţiei privitor la comportamentul 
adecvat unor drumeţii, excursii sau itinerarii în spaţiile verzi; 

 lipsa de marcaje şi trasee amenajate pentru majoritatea traseelor turistice și 
lipsa unor trasee tematice, exceptând cele propuse de administraţia 
Geoparcului Dinozaurilor; 

 existenţa unui număr important de monumente istorice aflate într-un 
stadiu avansat de degradare; 

 lipsa unor oferte turistice care să pună în evidenţă resursele naturale şi 
antropice existente şi lipsa unor parteneriate încheiate între agenţii de 
turism, administraţie locală, proprietari ai monumentelor istorice; 

 situaţiile neclare privind regimul juridic al unor monumente istorice; 
 intervenţii reduse de conservare, modernizare sau reconstrucţie a 

monumentelor istorice şi dispariţia unei forţe de muncă calificată în lucrări 
de restaurare; 

 slaba promovare a ofertei turistice a Ţării Haţegului în mediul online sau 
direct, multe dintre informaţiile regăsite fiind neactualizate sau incorecte; 

 dispariţia unor elemente vernaculare şi înlocuirea acestora cu elemente de 
arhitectură contemporană ce nu respectă specificul locului, dublată de 
depopularea satelor şi dispariţia reprezentanţilor comunităţilor locale; 

 lipsa unor politici de creştere a circulaţiei turistice; 
 stare de viabilitate scăzută pentru unele sectoare de drumuri județene și 

comunale; 
 scoaterea din funcțiune a tronsonului de cale ferată Subcetate; 
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 inexistența unui aeroport mai apropiat care să deservească localitățile din 
Țara Hațegului. 
Pornind de la identificarea disfuncţiilor din teren, coroborate cu analiza 

potenţialului economic, a raportului ofertă-cerere dar şi a infrastructurii de acces, a 
fost elaborată analiza SWOT a trăsăturilor economice din Ţara Haţegului (Tabelul 
9), analiză ce a scos în evidenţă necesitatea regândirii activităţilor economice la nivel 
regional, nu local, şi integrat în locul dezvoltării unei multitudini de activităţi ce nu 
au nicio legătură între ele, relansarea unor activități cu tradiție îndelungată în 
teritoriu (indiferent de sectorul economic la care ne raportăm), lansarea unor 
strategii de marketing pentru produsele și serviciile locale și lansarea, la nivelul 
asociațiilor regionale și locale (GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul 
Pădurenilor, Geoparcul Dinozaurilor, primării etc.), a unui marketing teritorial, prin 
crearea și promovarea unui brand regional al Țării Hațegului. 

 
Tabelul 9. Analiza SWOT a economiei Ţării Haţegului 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- existența unor suprafețe extinse 
de pajiști și a unor efective de 
bovine și ovine din unele UAT-
uri; 

- prezența unor suprafețe pomicole, 
cu o tradiție îndelungată în areal; 

- culturi agricole reprezentative la 
nivelul Țării Hațegului (cereale, 
cartofi, legume); 

- existența unor modele de bune 
practici în ceea ce privește 
practicarea agriculturii la 
standarde moderne (fermele 
ADO); 

- ramuri industriale tradiționale; 
- patrimoniu natural şi cultural 

diversificat şi complex; 
- existenţa Geoparcului 

Dinozaurilor şi a altor areale 
protejate; 

- abandonarea totală a suprafețelor 
ocupate cu vii și parțială a celor cu 
livezi; 

- numărul redus de ferme și gradul 
de fragmentare accentuat al 
proprietăților; 

- neutilizarea sistemelor de irigații și 
practicarea unei agriculturi de 
subzistență; 

- lipsa de pregătire/formare a 
personalului ce activează în 
sectorul agricol; 

- existența unor exploatări 
industriale închise, abandonate; 

- concentrare ridicată a unităților de 
comerț și servicii în orașul Hațeg; 

- dispariţia elementelor vernaculare; 
- număr ridicat de monumente 

istorice aflate în stadiu avansat de 
degradare; 
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- moştenirea arheologică şi istorică 
deţinută de Ţara Haţegului 
(Sarmizegetusa Regia, drumul 
roman) şi includerea acesteia în 
patrimoniul UNESCO; 

- prezenţa Mănăstirii Prislop – pol 
de atracţie pentru turismul 
religios; 

- prezenţa a 21 puncte de belvedere 
şi a unor areale de vizibilitate; 

- dezvoltarea agroturismului şi 
existenţa unui număr însemnat de 
pensiuni turistice şi agroturistice; 

- existenţa unor produse agro-
alimentare cu certificare ecologică 
(virșli de Sălașu); 

- grad ridicat de interconectivitate 
al așezărilor și stare de viabilitate 
foarte bună și bună pentru 
drumurile europene și județene. 

- regim juridic incert al 
monumentelor istorice; 

- existenţa unor probleme de mediu 
ce afectează echilibrul 
environmental al regiunii (defrişări, 
construcţii de amenajări 
hidroenergetice în arealele 
protejate); 

- valul noilor construcţii moderne ce 
nu respectă specificul local; 

- utilizarea, la parametri minimali, a 
căii ferate; 

- concentrarea activităţilor turistice 
în câteva areale și infrastructură de 
cazare deficitară la nivel regional; 

- calificare deficitară a personalului 
angajat în turism; 

- lipsa unei strategii de marketing a 
Țării Hațegului și inexistența unui 
brand regional; 

- inexistența unui aeroport. 
Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea unor fonduri europene 
și înființarea unor ferme 
ecologice; 

- încurajarea obținerii unor 
certificate de produs tradițional; 

- dezvoltarea parcului agricol; 
- înființarea de serii și solarii 

pentru legume; 
- accesarea unor fonduri pentru 

revitalizarea viilor și livezilor și 
înființarea unor unități de 
procesare a produselor 
pomicole/viticole; 

- deschiderea unor unități 
industriale care să continue 
specificul tradițional al sectorului 

- declasarea monumentelor istorice; 
- dispariţia elementelor peisagistice 

culturale reprezentative; 
- creşterea presiunii antropice asupra 

arealelor protejate; 
- creșterea numărului de suprafețe 

agricole neutilizate și dispariția 
unor efective de animale; 

- platforme industriale abandonate; 
- dispariția fermierilor individuali. 
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secundar; 
- crearea unor trasee turistice 

tematice şi integrate (cu 
conexiuni spre Munţii Orăştiei, 
Hunedoara şi Petroşani); 

- investiţii în dezvoltarea 
semnalizării turistice şi 
încurajarea promovării 
obiectivelor turistice în mediul 
online sau prin intermediul altor 
reţele turistice; 

- dezvoltarea unor ateliere de 
formare a forţei de muncă în 
artizanat, restaurări de 
monumente istorice. 

 
În vederea dezvoltării unor activități economice care să aducă plus de 

valoare regiunii analizate, se recomandă încurajarea activităților agricole, prin 
accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă (prin campanii de informare 
și centre de consultanță în cadrul localităților) și consolidarea unor structuri 
agricole asociative atât pentru sectorul vegetal cât și cel animalier, secondate de 
afirmarea unor activități de servicii și promovarea deschiderii unor magazine ale 
producătorilor locali.  

Printre recomandările propuse pentru îmbunătăţirea fluxului de turişti şi 
promovarea Ţării Haţegului ca regiune turistică se impun două direcţii de 
dezvoltare. Pe de o parte, dată fiind suprapunerea regiunii pe teritoriul unor areale 
protejate dar şi pentru accentuarea valorilor de autenticitate care încă mai există în 
acest areal (cu precădere cel tradiţional) subliniem necesitatea conservării 
preventive (prin inventarierea degradărilor deja existente în cadrul monumentelor 
istorice), conservarea in situ a monumentelor istorice (în locul muzeificării lor), 
limitarea modului de construcţie prin anumite reglementări stipulate în 
Regulamentul de Urbanism Local, instituirea unor zone de protecţie pentru 
monumentele turistice, campanii de educare a turiştilor privind comportamentul 
turistic adoptat în cadrul unor locaţii turistice. Pe de altă parte, pentru susţinerea 
economică a acestei regiuni (fără a compromite prima direcţie de dezvoltare 
propusă) se recomandă propunerea unor trasee tematice integrate, crearea unor 
sate de vacanţă, amplificarea ofertei de cazare şi a serviciilor turistice puse la 
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dispoziţie, stabilirea unor parteneriate public-privat pe segmentul de turism, 
crearea unei strategii de marketing turistic la nivel regional.   

La nivelul infrastructurii de acces, se impun lucrări de intervenții pentru 
creșterea viabilității căilor de acces, încurajarea operatorilor de transport în comun 
pentru introducerea unor curse care să asigure conexiunea între localități, 
modernizarea sectorului de cale ferată, introducerea unor linii private și crearea 
unui heliport. 
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CAPITOLUL 6.  
FUNCȚIONALITATEA SISTEMULUI TERITORIAL  

ȚARA HAȚEGULUI 
 
 

Prin toate atributele pe care le posedă, Țara Hațegului întrunește valențele 
unei regiuni funcționale și poate fi investită ca teritoriu de proiect, prin 
promovarea atuurilor pe care le deține și valorificarea oportunităților identificate.  

Din punct de vedere al fluxurilor și modului în care acestea sunt angrenate 
la nivel regional, Țara Hațegului este definită printr-o axă principală, suprapusă 
culoarului Strei, drumului european E79 și căii ferate 202, care asigură deschiderea 
legăturilor regiunii cu arealul Petroșani-Valea Jiului și zona Călanului. La rândul 
lui, drumul național DN68 se transpune în cea de-a două axă secundară a regiunii, 
înlesnind conexiunile acesteia cu zona bănățeană (Caransebeș-Timișoara). Din cele 
două artere se desprind axe mai mici care deservesc localitățile rurale cele mai 
îndepărtate, chiar dacă pentru unele dintre acestea se resimte necesitatea luării 
unor măsuri de dinamizare a relațiilor de polarizare existente. Menționăm, în acest 
sens, axa ce coincide DJ685 (Sântămăria Orlea-Brazi), axa suprapusă DJ667A 
(Ohaba de sub Piatră-Nucșoara), axa situată de-a lungul DC72 (Rușor-Șerel), axa 
suprapusă văii Râului Alb (Băiești-Coroiești), axa suprapusă DJ687C (Hațeg-
Răchitova) sau axa suprapusă cursului Densușului (Totești-Densuș). Ca centre de 
polarizare principale se remarcă Hațegul, situat la intersecție de axe, secondat de 
centre de polarizare mai mici, dar cu capacitate de atracție ridicată, în cazul 
aplicării unor politici teritoriale, precum Baru, Ohaba de sub Piatră, Sântămăria 
Orlea, Sălașu de Sus, Densuș, Sarmizegetusa, Râu de Mori sau Clopotiva. 

O altă caracteristică care se manifestă la nivelul Țării Hațegului o constituie 
lipsa unor politici regionale care să se aplice acestor localități, singurele proiecte 
comune la ora actuală fiind cele de canalizare și alimentare cu apă potabilă, inițiate 
prin intermediul administrațiilor locale, sau de promovare turistică demarate de 
Geoparcul Dinozaurilor. Se recomandă, pornindu-se de la analiza stakeholderilor 
interesați, inițierea unor acțiuni și proiecte, cu caracter integrat/regional, care să 
particularizeze anumite areale din regiune (areale cu productivitate agricolă, areale 
turistice, areale cu valențe etnografice ridicate, areale naturale protejate). 
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6.1. Validarea ipotezei 1 
 
Prima ipoteză de la care s-a plecat a fost aceea conform căreia Țara 

Hațegului ar putea sau nu reprezenta, astăzi, o entitate teritorială viabilă, în 
contextul în care afirmarea ei ca entitate politico-administrativă a avut loc în zorii 
Evului Mediu, mult mai extinsă ca și suprafață, pierzându-și prerogativele acestui 
statut spre începutul secolului XV, rămânând doar UAT-urile ca forme de 
organizare administrativă distincte. 

Prin rezultatele analizei tuturor componentelor cu impact în dezvoltarea 
unui teritoriu (evoluție istorică, cadru natural, patrimoniu natural și construit, 
resurse umane, activități socio-economice) și a surprinderii specificităților arealului 
analizat se confirmă validarea ipotezei 1. Pentru o sintetizare mai clară a 
funcționalității Țării Hațegului, se propun 4 modele de dezvoltare a regiunii, 
prezentate chorematic, și care surprind, plecând de la particularitățile arealului, 
câteva din provocările teritoriului. 

 
a) Specializarea agricolă a Țării Hațegului 
Din punct de vedere al plusului de valoare de care beneficiază sau, mai 

degrabă, poate beneficia Țara Hațegului și a conexiunilor de dezvoltare economică 
instituite la nivel teritorial, agricultura reprezintă ramura economică ce ar putea 
revigora acest areal. Considerăm întregul areal depresionar ca fiind favorabil 
practicării agriculturii (Figura 74), prin încurajarea structurilor de asociere (ferme, 
grupuri de producători), accesarea fondurilor europene, investiții în sistemele de 
irigații și formarea fermierilor.  

Cele mai efervescente areale din punct de vedere al productivității agricole 
sunt terenurile arabile situate de-o parte și alta a axei secundare Hațeg-
Sarmizegetusa, arealul situat între Sântămăria Orlea-Râu de Mori și arealul cuprins 
între Ohaba de sub Piatră-Pui, areale ce exploatează suprafețele agricole prin 
culturi cerealiere, de cartofi sau legume și care își pot păstra funcționalitatea, prin 
intensivizarea producției și a mijloacelor de producție. 

O a doua categorie de terenuri agricole ce pot fi investite economic la 
parametri ridicați o constituie arealele ocupate cu pajiști din zona depresionară 
centrală sau din vecinătatea Densușului, exploatate actualmente parțial, individual 
și sub imboldul existenței subvențiilor APIA. Se recomandă încurajarea fermierilor 
pentru practicarea unei agriculturi ecologice și pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic, inclusiv prin apariția unor ferme mixte.  
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Figura 74. Chorema 1. Specializarea agricolă a Țării Hațegului 
 
Pe direcția Răchitova-Densuș-Hațeg-Slivașu de Jos și zona Băieștilor se 

individualizează o altă categorie de suprafețe agricole, cu specializare pomicolă și 
viticolă, cu vechii tradiții de practicare a culturilor aferente în perioada habsburgică 
și socialistă, dar abandonate în prezent. Revigorarea acestora, prin intermediul 
plăților agro-mediu sau a accesării altor surse de finanțare, poate reprezenta o altă 
modalitate viabilă de redresare a agriculturii hațegane, stimularea unor 
întreprinzători locali inclusiv pentru prelucrarea produselor pomicole și viticole 
(dulceață, suc, oțet, țuică, vin etc.) și obținerea certificării tradiționale a acestora 
fiind una din acțiunile necesar a fi implementate. 

O altă categorie de suprafețe agricole cu un potențial ridicat de dezvoltare o 
constituie arealele montane cu pajiști naturale (Munții Retezat, Munții Șureanu), 
unde prezența stânelor sau a sălașelor aduce un plus de valoare teritoriului, 
promovarea în cadrul acestora a unor produse din propria gospodărie (produse 
lactate, de patiserie etc.) ar stimula cunoașterea zonei și ar oferi locuitorilor șansa 
de a-și continua activitatea. 

Suprafețele forestiere, situate predominant în partea central-sudică a 
regiunii, dar și în partea ei nord-vestică sau nord-estică reprezintă areale cu 
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caracter restrictiv în ceea ce privește specializarea agricolă, acestea suprapunându-
se limitelor ariilor naturale protejate. 

La nivelul așezărilor, politicile regionale pot insera în fișele de proiecte 
necesar a fi realizate acțiuni de încurajare a profilului agricol al localităților, pe de o 
parte, prin deschiderea unor magazine ale producătorilor locali în vecinătatea 
arealelor de producție/prelucrare și, pe de altă parte, prin comercializarea și 
promovarea produselor locale obținute prin intermediul unităților comerciale 
existente (magazine alimentare, nonalimentare, supermarket-uri, piețe) sau a unor 
evenimente organizate (târguri, festivaluri, nedei). Propunem, în acest context, 
promovarea localităților Hațeg, Pui, Sarmizegetusa, Densuș, Clopotiva, Suseni, 
Mălăiești, Nucșoara, Silvașu de Sus și încurajarea conexiunilor comerciale cu 
centrele urbane situate în proximitatea regiunii. 

 
b) Conservarea patrimoniului natural al Țării Hațegului prin 

încurajarea unor activități economice sustenabile 
O altă direcție de dezvoltare a Țării Hațegului o constituie valorificarea 

arealelor naturale protejate (Figura 75), cu atât mai mult în cazul acestora este 
necesară asigurarea unei restrictivități a activităților desfășurate pentru a nu 
compromite starea habitatelor și a speciilor de animale/plante existente.  

La nivel regional se disting mai multe categorii de arii naturale, o primă 
categorie cu restrictivitate maximă o reprezintă arealul suprapus rezervației 
științifice Gemenele, unde sunt permise doar activități cu caracter științific. 

Alte două areale naturale, ce acoperă jumătatea sudică a Țării Hațegului, 
coincid Parcului Național Retezat și Parcului Național Domogled-Valea Cernei, 
pretabile unor activități turistice (drumeții, excursii, practicare sporturi montane 
etc.), prin încurajarea traseelor montane (întreținere trasee existente, propunere 
noi trasee, marcare trasee, amenajare trasee existente), prin campanii de educare a 
turiștilor și ecologizare a spațiilor montane. În vederea menținerii echilibrului 
mediului înconjurător, se vor avea în vedere măsuri de limitare a investițiilor în 
arealele protejate, respectiv descurajarea defrișării arealelor forestiere și reducerea 
sau chiar eliminarea construcțiilor de microhidrocentrale pe toate sectoarele de 
râuri, al căror efect negativ devansează cu mult avantajele economice de care ar 
beneficia comunitățile locale. 

Din punct de vedere al patrimoniului natural existent, restul teritoriului 
hațegan este inclus altor două parcuri naturale: Grădiștea Muncelului-Cioclovina și 
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, în care sunt încurajate activități de 
conservare a elementelor naturale, nelimitându-se în același timp desfășurarea unor 
activități turistice. Pentru arealul carstic din Munții Șureanu, în conexiune cu 
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crearea unor trasee tematice spre cetățile dacice din Munții Orăștiei, se propune 
practicarea unor itinerarii ecvestre sau ciclistice, conservarea sălașelor ca elemente 
de specificitate locală și introducerea unor activități alternative (workshop-uri 
fotografice, tabere de birdwatching etc.). Referitor la activitățile implementate deja 
de administrația Geoparcului Dinozaurilor, acestea s-au axat punctual pe câteva 
areale reprezentative, cu focalizare pe promovarea activității vulcanice și a prezenței 
dinozaurilor pitici. Salutăm, în acest sens, campaniile de implicare a populației 
tinere (elevi, studenți) în activitățile parcului, desfășurate sub egida voluntariatului. 
Considerăm, în același timp, necesară promovarea integrată a obiectivelor 
identificate în teritoriu, mare parte din activitatea turistică mergând înspre zona 
Sarmizegetusei, Densuș și Hațeg (prin rezervația de zimbri). 

 

 
 

Figura 75. Chorema 2. Conservarea patrimoniului natural al Țării Hațegului 
 

 Stimularea creării unor centre de informare turistică, deschise permanent 
(de exemplu, centrul de informare de la Nucșoara), actualizarea și afișarea în 
locațiile de interes a panourilor/bannerelor turistice, introducerea unor pachete 
turistice în ofertele agențiilor de turism prin crearea unor parteneriate între 
administrațiile locale și operatori turistici, valorificarea punctelor de belvedere 
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identificate reprezintă alte măsuri binevenite în vederea valorificării atractivității 
naturale existente. 
 

c) Conservarea zestrei identitare hațegane  
În contextul demonstrării apartenenței locuitorilor la spațiul mental 

hațegan, s-a constatat existența unui număr însemnat de elemente vernaculare 
specifice, mare parte dintre acestea aflându-se în stadii de conservare precară. 
Spațial, din punct de vedere al arhitecturii tradiționale existente (Figura 76), se pot 
identifica două areale: un areal depresionar, valorificat diferit sub raportul 
resurselor culturale existente și un areal montan (suprapus Munților Retezat), care 
fiind privat de așezări nu beneficiază decât de structuri specifice spațiilor montane 
în general (refugii, cabane, vile). 

 

 
 

Figura 76. Chorema 3. Conservarea zestrei identitate hațegane 
 

Revenind la vatra Depresiunii Hațeg, se constată o diversitate de elemente 
peisagistice culturale care individualizează câteva areale precum: arealul Ohaba-
Sibișel-Sibișel (valea Sibișelului), Râu Alb-Coroiești (valea Râului Alb) – cu 
grohoturi, instalații tradiționale, troițe și case tradiționale, arealul Clopotiva-Râu de 
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Mori – gospodării din lemn, arealul Densuș-Răchitova – gospodării tradiționale, 
troițe din lemn, la toate aceste elemente vernaculare adăugându-se unități 
ecleziastice de o valoare arhitecturală deosebită, dar și un anumit mod de utilizare a 
terenurilor.  

În plus, la nivelul regiunii, există o zonă cu elemente tradiționale 
semnificative, dar care datorită dispariției treptate a populației are caracterul unui 
areal abandonat (Gotești, Mesteacăn), și care poate fi revigorat prin conservarea in 
situ a vernacularului existent, fie prin crearea unor sate de vacanță (dar cu limitări 
în ceea ce privește respectarea specificului tradițional local) sau prin crearea unor 
eco-muzee care să fie deschise publicului larg. 

Nord-estul Țării Hațegului, arealul văii Ponorului, este caracterizat prin 
prezența sălașelor, care poate deveni, prin conservare și continuare a activităților 
tradiționale, un alt areal de referință pentru ruralul Țării Hațegului. 

Reintroducerea unor șezători (cum este cea de la Nucșoara) în viața 
comunității, organizarea unor festivaluri etnografice, restaurarea patrimoniului 
vernacular, crearea unor ateliere de artizanat și formarea unor tineri în domeniul 
restaurării elementelor de patrimoniu mobil și imobil sunt câteva din măsurile 
necesar a fi adoptate în documentațiile de amenajare existentă sau în proiectele de 
dezvoltare inițiate de stakeholderi. 

 
d) Valorificarea moștenirii istorice a Țării Hațegului  
Cu o încărcătură istorică deosebită, Țara Hațegului își valorifică, în prezent, 

puțin din moștenirea transmisă, cauzele reclamate fiind costurile ridicate ale 
lucrărilor de restaurare/reconstrucție sau starea avansată de degradare în care se 
află multe din monumentele istorice. 

Plecând de la identificarea elementelor patrimoniului arheologic, istoric și 
de cult, se propune conturarea unor areale tematice de valorificare a moștenirii 
istorice, urmărind trăsăturile diacronice ale regiunii.  

Descoperirile arheologice din Paleolitic recomandă arealul peșterilor din 
Munții Șureanu drept un areal de valorificare a vechimii umanizării în regiune 
(Figura 77), acțiuni de creare, marcare și amenajare a unor trasee care să amplifice 
gradul de accesibilitate spre aceste locații fiind mai mult decât binevenite. 

Vestigiile perioadei daco-romană, marcantă pentru evoluția Țării Hațegului, 
sunt răsfirate în tot cuprinsul Depresiunii Hațegului, concentrarea cea mai 
importantă definind zona Sarmizegetusei, situl arheologic de aici fiind promovat și 
inclus în circuite turistice (neexploatat încă la capacitate maximă), secondat de 
zona imediat învecinată orașului Hațeg sau localității Hobița. Conexiunea dintre 
aceste areale și cetățile dacice din Munții Orăștiei se impune de la sine în contextul 
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asigurării unei vizibilități a Țării Hațegului. Lucrările de restaurare/reconstrucție a 
unor villae rustice, după modelul unor astfel de construcții realizate în alte țări 
europene, ar aduce un plus de valoare, amplificând gradul de cunoaștere al stilului 
de viață roman. 

Perioada feudală, prin fortificațiile din piatră (biserici), cetăți și reședințe 
nobiliare, reprezintă o altă perioadă istorică ce poate fi optimizată din punct de 
vedere turistic, zona Hațegului (cetatea regală a Hațegului), Râu de Mori (Cetatea 
de Colț), Sălașu de Sus (curtea nobiliară a Cândeștilor) etc. fiind doar câteva din 
arealele cu reverberații pentru ceea ce au reprezentat cnezatele românești. 

 

 
 

Figura 77. Chorema 4. Valorificarea moștenirii istorice a Țării Hațegului 
 

O ultimă perioadă istorică, dar care a avut un impact deosebit în cadrul 
regiunii, o constituie perioada socialistă, conturarea unor trasee tematice care să 
includă obiectivele economice ale acelor vremuri (Mina de la Boița, fabrica de 
cărămizi refractare din Baru, cariera de bauxită din Munții Șureanu etc.) aducând 
în atenția turiștilor un patrimoniu industrial valoros. La acesta, pot fi asociate 
instalațiile cu caracter preindustrial de pe Valea Râului Alb, Valea Rușorului sau 
Valea Sibișelului. Pentru a întregi imaginea patrimoniului industrial, se recomandă 
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includerea obiectivelor din areal în cadrul unor circuite turistice mai ample care să 
valorifice și zonele industriale Valea Jiului-Petroșani, Hunedoara, Călan sau 
Ținutul Pădurenilor (arealul Ghelari-Teliuc). 

 
6.2. Validarea ipotezei 2 
 

 Cea de-a doua ipoteză propusă s-a axat pe modul în care rezultatele 
cercetării pot sau nu constitui instrumente de lucru pentru potențialii beneficiari. 
Considerăm că, prin planșele propuse și respectarea, în linii mari, a structurii unei 
lucrări de amenajare teritorială, se confirmă validarea ipotezei 2. 
 Încă de la începutul lucrării s-au evidențiat principalii factori de decizie 
care pot deveni parte a grupului țintă identificat pentru rezultatele acestei lucrări, 
reieșind în evidență faptul că instituțiile locale și regionale sunt cele mai interesate 
de rezultatele obținute, însă capacitatea cea mai ridicată de implementare a lor o 
dețin instituțiile naționale. 
 Se consideră, de asemenea, că principalul beneficiar al lucrării este 
comunitatea locală, mare parte a recomandărilor propuse fiind problematizate, 
sugerate și/sau aprobate de o parte a locuitorilor regiunii, în cadrul discuțiilor avute 
pe întreaga durată a documentării în teren.  
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SUMMARY 
 

 
CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 
1.1. Objectives and hypotheses of the research 
The Land of Haţeg. Regional geography study represents a study of wide 

applicability in the planning and management of a territory. It belongs to a 
collection of regional studies on the “land”-type mental spaces, a step undertaken 
more than one decade ago by professor dr. Cocean P. 

The main objectives of this study were focused on studying and 
implementing the concepts commonly used in a “land”-type regional system, 
demarcation of the present boundaries of the Land of Haţeg based on complex 
criteria, the integrated analysis of the components of the territorial system in such a 
manner to ensure its operation as a project territory and the development of 
research skills. The two work hypotheses which were the starting point for 
demonstrating the functionality of the Land of Haţeg as a project territory and the 
transformation of a regional geography study into a work tool for the stakeholders 
responsible with the spatial planning. 
 

1.2. Theoretical aspects 
From a conceptual point of view, the meanings of political-administrative 

entity conferred during the Middle Ages to the concept of “land” have evolved over 
time to its perception as mental space. In the 21st century, there was a rediscovery of 
the notion as a geographic region of Romania, whose specificity is given by its 
historical origin (originally, a medieval pre-state territorial form), geographic 
location, physiognomy, human element and regional cohesion. With the 
reinvention of the concept, the Land of Haţeg now meets the attributes of a mental 
space and research territory, as the theoretical analysis accounts for potential 
stakeholders responsible for or involved in decision-making regarding the use of 
the natural, socio-economic and human potential of this territory. 

The Land of Haţeg has always been an area that has drawn the attention of 
many researchers, either due to its historical load or due to geology, adjacent 
mountainous relief or ethnographic aspect, which is the reason for focusing on the 
way it was perceived in the scientific literature. In addition to literature references, 
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particular attention was paid to cartographic materials that served as sources for 
the identification of the existing situation in the territory, but also of the diachronic 
evolution of some phenomena occurred in the area.  

 
1.3. Methodological aspects 
Starting from identifying the methodological aspects that have been used 

so far in the other research works of the “land”-type, the principles, means and 
methods used were highlighted, which also revealed that most of them were less 
using a methodological approach, although some of the applied indicators and the 
obtained results were inserted throughout the works. Particular attention was paid 
by some of the authors of regional geography studies of the “land”-type to the 
demarcation criteria of the mental space. 

Responding also to the two proposed hypotheses, the necessary steps to 
prepare a regional geography study were highlighted in this methodology chapter, 
while mentioning the fact that methodological aspects were also included, 
punctually, in the other chapters. The three stages of work – creation of the 
database, field research, development of drawings and interpretation of results – 
included different methods, techniques and means. On the one hand, the reference 
micro-regional scale was considered, the data being processed at local level and 
summarized at regional level. On the other hand, the decision-makers involved 
were not omitted, as these were the direct beneficiaries of this study. A greater 
degree of responsiveness from local authorities was noticed regarding the provision 
of data or information, as well as a necessity of involving the national and regional 
policy makers with a higher implementation capacity. 
 

CHAPTER 2. THE ROLE OF HISTORICAL EVOLUTION IN 
DEFINING THE LAND OF HAȚEG 
 

2.1. Objectives and methodological aspects  
Assuming that any element of a territory may be included in a land-use 

planning study, due to its impact on the entire region, we consider that history has 
also an impact, as time influences the development of the region. The pursued 
objectives include: certification of age and continuity of dwelling in the Land of 
Haţeg, analysis of the visibility area of the Haţeg Citadel, analysis of noble 
residences in the Land of Haţeg and identification of their conservation 
/degradation state, identification of dysfunctions in the territory and launching of 
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proposals for the efficient use and promotion of the existing historic monuments, 
etc. 
 

2.2. Historical evidences of the spatial and temporal continuity of 
habitation 

Based on archaeological discoveries, written documents and toponymy, it 
was demonstrated that the Land of Haţeg region is one of the most humanized 
Romanian spaces, with a continuity of habitation proven over time. The proofs 
include the traces discovered since Paleolithic times in the caves from the Șureanu 
Mountains, the archaeological sites from Neolithic (predominant Criș culture) and 
Bronze age (the cultures Coțofeni, Balta Sărată, Wietenberg), the fortified 
settlements specific to the Hallstatt and La Tène cultures (Dacian period), the 
multitude of Roman artifacts (be they villae rusticae, resource exploitations, 
infrastructure elements, etc.), and the buildings specific for the feudal period 
(especially ecclesiastical units), all found in the region. 
 

2.3. The role of the historical evolution on the planning and 
management of a “land”-type geographical region 

Starting from the historical analysis in terms of the elements left in the 
territory (built heritage), a series of legislative documents were mentioned to be 
taken into account when planning a territory. 

The first important historical period in the evolution of the Land of Haţeg 
was the Daco-Roman period, which is proven by the archaeological discoveries. 
Without an analysis of the entire territorial context, it is hard to render the 
historical implication for the evolution of the region, which is why a review was 
done to highlight the impact of the Dacian fortresses in the Şureanu Mountains, 
located close to the eastern border of the analyzed area. Included in the Roman 
province of Dacia, the Haţeg Depression underwent a significant development, 
especially since the Emperor Trajan founded here the town of Colonia Ulpia 
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (Sarmizegetusa today). To demonstrate 
even more thoroughly the Roman presence in the territory, a series of specific 
structures of Roman civilization were brought to the surface as a result of 
archaeological campaigns (amphitheatres, aqueducts, mines, forums), spread in 
most of the current settlements in the region. The most frequent were the villae 
rusticae from Ostrovu Mic, Hațeg, Clopotiva, Râu Mare, Râu de Mori, Peşteana, 
Peşteniţa, Densuş, Hăţăgel, Tuştea, General Berthelot, Crăguiş, Cârneşti, Păclişa, 
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Reea, Râu, Alb, Sânpetru, Valea Dâljii, Nălaţvad, Silvaşu de Jos, Ruşi, Ciopeia, Râu 
Bărbat, Sălaşu de Sus, Valea Lupului, Pui, Livadia. 
 The feudal period, characterized by the presence of specific administrative 
institutions of the central power (Hunedoara county for this region) is defined by 
the existence of local voivodeships and principalities, incorporated for a while in 
the name of district (the Haţeg district), which is an administrative form 
recognized by the Hungarian royalty. The presence of stone churches, nobility 
courts and citadels certifies the presence of a territory occupied by Romanians, but 
also the presence of some Romanian nobility. We note the presence of 
principalities of Râu Mare, Densuș, Râu Bărbat, Râu Alb, Britonia, Sălașurilor, 
Vadu and Silvaș, which included several villages. The most important buildings of 
the Romanian lords include the church of Densuș, Mălăiești Fortress, Colț Fortress 
and Răchitovei Fortress. 

Haţeg Citadel, one of the illustrative historical monuments of the region, 
may be invested as a historical brand of the region due to its military importance 
(the role of controlling the access routes to Transylvania), even if, currently, the 
only fragment of wall remained visible until today is the keep (fortified tower). In 
the process of transforming the Haţeg Citadel in a historical identity of the Land of 
Haţeg region, two important variables were analyzed: degree of accessibility and 
visibility area. The current situation recorded was supplemented by the proposal of 
some initiatives for further planning. 

A significant phase in the historical evolution of the Land of Hațeg was 
represented by the creation of the Romanian border regiments and the transition of 
the Romanian peasants to the category of free peasants. It was noted that two 
companies of the 1st Regiment from Orlat were also found on the territory of the 
Land of Haţeg: the 2nd company, headquartered in Haţeg, which included the 
settlements of Cârnești, Clopotiva, Farcadin, Peștișu Mare, Silvașu de Jos, Silvașu 
de Sus, Totești, Zeicani and the 3rd company, based at Râu Alb, which included the 
settlements of Baru Mare, Băiești, Coroiești, Galați, Livadia, Paroș, Săcel, Sălașu de 
Sus and Zăvoi. The advantages that the border guardians were enjoying include: 
allocation of land and exemption from paying almost any taxes, access to schools, 
construction of roads and planting of fruit gardens in the border villages or 
encouragement by the Habsburg Empire to practice crafts. 

In addition to historic monuments of archaeological, historical or religious 
nature, the Land of Haţeg has a priceless heritage of buildings established as 
properties of some noble families, poorly promoted and little known monuments 
even to current generations who live in their immediate vicinity. Analyzing the List 
of Historic Monuments (2010) and the situation identified in the field, 19 such 
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buildings could be identified, but the list is not exhaustive, precisely because of the 
advanced degradation of these buildings. Besides the residential function they held 
in the past, the common elements defining the residences of nobility today are the 
diverse heritage and the high degree of accessibility. Most of these have been 
returned to descendants of former owners and have not been recognized as historic 
monuments, while they incorporated outbuildings and landscape elements (parks) 
in addition to the main building and they are in an advanced state of decay.  

The historical parks and gardens which accompanied the castles/lordly 
houses were in turn a reflection of social status held by the owner and illustrated 
the trend of the times when they were created. Of the 14 parks identified in the 
field, four received recognition as a historic monument (Pogany castle park - HD-
II-m-A-03402.02, Kendeffy castle park - HD-II-m-A-03446.03, Nopcşa castle park - 
HD-II-m-B-03439.02, Nalatzi castle park - HD-II-m-A-03369.02), while the others 
are not ranked. Partially or completely destroyed, not taken care of, the parks can 
be invested with the identity cultural aspects of the analyzed area. For this, 
awareness campaigns regarding their existence are needed. The need for setting up 
these residences aims to increase the touristic attractiveness of the rural 
communities, individualization of typical cultural landscapes, restoration of a 
particular lifestyle and, hence, of the material culture of the region, bringing added 
value to the socio-economic development of the area.  

The socialist period imprinted two important aspects in the analyzed 
region: a) the land reform and community land ownership (there was no commune 
that did not have at least one CAP – Agricultural Production Cooperative) and b) 
the nationalization of the Baru refractories factory and of the small industrial units 
in Haţeg, followed by the emergence of handicraft cooperatives. 

Considering the existence of a strongly connected human community and 
a strong attachment of the inhabitants to a mental space (the Land of Hațeg), the 
presence of a self-sustaining natural and man-made basis for the region, the 
existence of a legal framework that encourages the creation of partnerships, and the 
joint initiatives of the decision-makers that have already been set up in the region 
(for example, the activities proposed and implemented by the administration of the 
Dinosaur Geopark), one may conclude that the Land of Haţeg meets the criteria of 
a project area and can be a model of sustainable and functional regional planning. 
 

2.4. Conclusions 
Widely acknowledged because of its historical importance, the Land of 

Haţeg is defined also by certain dysfunctions, among which the most important are 
the low degree of preservation of historic monuments in the territory, the low 
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degree of accessibility to the elements of historic cultural heritage, the lack of a 
marketing strategy in terms of promoting the historical heritage and the high costs 
and lack of initiative on behalf of the authorities or owners of historic monuments 
to restore the cultural heritage. On the other hand, the complexity and wealth of 
archaeological remains discovered in the area, the presence of historic monuments 
and their typological diversity (archaeological sites, churches, courts, citadels, 
lordly houses, castles etc.), the existence of some monuments of national and 
universal importance in the proximity of the region (the Hunyadi Castle, the 
Dacian fortresses in the Orăștie Mountains), the presence of Romanian medieval 
stone fortifications, they all represent strengths that help individualize the Land of 
Haţeg from the historical point of view. 

Our recommendations to leverage the cultural and historical heritage focus 
on: ► the development of activities to communicate the historical importance 
among local communities, ► the preservation of existing historic monuments, ► 
the leverage of historic monuments through restoration/reconstruction works, ► 
the establishment of some protection areas around the historic monuments 
according to the legal provisions which apply to immovable heritage, ► the 
creation of thematic tourist cycling or equestrian routes between the archaeological 
sites in the Land of Haţeg and in the immediate proximity of the Şureanu 
Mountains (the Dacian fortresses of Sarmizegetusa Regia, Blidaru, Luncani, 
Costești) or ► the creation of thematic tourist routes reflecting significant historic 
periods in the evolution of the Land of Hațeg. 
 

CHAPTER 3. DESCRIPTION OF THE NATURAL ENVIRONMENT 
AND FUNCTIONAL INTERDEPENDENCIES OF THE LAND OF HAŢEG 
 

3.1. Objectives and methodological aspects 
To identify the favorable or restrictive effects of the natural environment 

perceived not only as a support for the deployment of processes and phenomena, 
but also as an active component in a territory, the analysis focused on the following 
objectives: identification of implications of relief for the other natural and 
anthropogenic components (hydrography, built spaces, transport infrastructure, 
economic activities, etc.), determination of the regional geological evolution and 
identification of the types of existing underground resources, the analysis of the 
protection status of natural habitats in the Land of Haţeg and the identification of 
the current dysfunctions in the territory, as well as the suggestion of some 
concluding recommendations. The specific cartographic sources and data, 
supplemented by observations in the field, have led to some tangible results. 
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3.2. Implications of the paleogeographic evolution for the past and the 

present of the Land of Hațeg 
In addition to the real support of human activities and of the other natural 

elements, the paleogeographical evolution determines the existing resources in a 
favorable or inhibitory manner, the production of certain risk phenomena or 
potential facilities within the territory. The most significant impact left in the 
territory is reflected today by the existing geological formations (sedimentary – 
42%, metamorphic and magmatic – 52%), and the resulting landforms represent 
other effects of the geological activity over time. A characteristic mountainous relief 
was developed on the metamorphic and magmatic rocks, while the presence of 
sedimentary deposits resulted in favorable conditions for habitation and diverse 
economic activities in the Haţeg Depression area. The paleontological resources, 
the fossils of the 12 dinosaur species and other vertebrate species add to those 
mentioned above, but with better focus of the scientists' attention. The field 
campaigns in the study area and the analysis of the orthophotos contradict the 
results of several studies on landslides (Gotiu Dana, Surdeanu V., 2006 Ştefania 
Manea, 2011; Manea Ştefania, Surdeanu V., 2012), demonstrating that these 
geomorphological risk phenomena are not specific to the Land of Haţeg. In the 
mountain areas, rock falls frequently occur, which are directly conditioned by the 
climatic parameters and by slope.  

Demonstrating the inverse correlation between the size of the soil profile 
and the elevation, the interdependence between geology and the edaphic resources 
was highlighted. Another correlation dictated by geology is that which highlights 
the scarcity of mineral resources, on the one hand, and the complex richness of the 
paleontological resources, of international importance, on the other hand. These 
are associated, as a result of petrographic conditions, with the existence of the 
northeastern karst topography or of the glacial relief in the Retezat, Godeanu 
and/or Țarcu Mountains. Except the mountain area, on the outskirts of the Haţeg 
Depression one can find areas of prominent elevation, which recommends them as 
lookout points. 
 

3.3. Characteristics and implications of the present relief 
The role of the relief regional layout was a decisive factor for the other 

elements of the natural environment (climate, hydrographic, bio-pedosphere 
cover), and more. The first impact of the relief resides in delimiting the region, as 
the watersheds, saddles and valleys represent the limit of the region, while the Strei 
River and its tributaries have the strongest influence. 
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A series of analyzed morphological parameters (slope, drainage density, 
altitude, depth of fragmentation) are reflected in the identification of two major 
landforms - mountain and depression -, but also in the favorable degree of relief for 
habitation and/or performance of various economic activities. 

The altitude, landforms and their horizontal extension, orientation and 
slope of surfaces and the layout of the mountain ranges are the main features of the 
relief, which play a role in shaping climate, namely in identifying a moderate 
climate, as the mountain chains act as orographic barrier. Here we mention that 
thermal inversions are insignificant in the region. Due to the 142 km² located at 
over 1800 m, a spectacular mountain landscape occurred, represented by cirques, 
valleys and a significant number of glacial lakes. Another specific indicator 
calculated was insolation, its values being inversely proportional to the slope, the 
weight of the mountain units showing that 32% of the surfaces are semi-sunny 
(25.3%), semi-shady, shady or excessively shady. 

Another direct consequence of the relief is felt in the drainage level, the 
existing mountain chains causing the formation of a rich hydrographic network 
with high flow in the river bed, which resulted in the presence of large hydropower 
facilities. At the quantitative level, the water bodies which mainly overlap the 
southern mountainous unit (Strei) have significant values.  

The zonality of the relief - soil, vegetation, fauna - is also proven in the case 
of the Land of Haţeg. The luvisols (luvisols, preluvisols), hidrisols (luvosols and 
stagnosols), and Protisols (alluvial soils) are specific to the lowland area, while 
Cambisols are present in the hills and hillocks in northeastern depression 
(Eutricambosols) and in the surrounding mountain area, usually at an altitude of 
1500 m, in some cases up to 1700 m (districambosols). From the Spodisols class, 
the Prepodzols develop from 950-1000 m up to 1800 m (in Retezat and Ţarcu) or 
2000 m (in Godeanu), while Podzols from 1400 - 1600 m to 2200 m. Another type 
of undeveloped soil is present on the crests: Lithosol. In terms of vegetation 
distribution, we find forest associations in the floodplain, in the high and low plain 
units, continued with beech forests, with no association with coniferous forests, up 
to an altitude of 1200 m. From this altitude up to 1800 - 1900 m, the coniferous 
forests prevail, followed by the presence of subalpine vegetation at high altitudes, 
alpine meadows and surfaces quasi-uncovered with vegetation. 

The distribution of the built space, in turn, is a consequence of 
morphometric characteristics of the relief, as the preferred landforms for housing 
are in the meadow (54.7%), high plain (15%), low plain (11.9%) and hills (11.6 %). 
The structure of the inhabited areas of the settlements undergoes changes with the 
increase of the altitude, with intermediate forms from compact (Hațeg) to spread 
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(Peşteniţa, Râu de Mori, Șerel etc.) and scattered (Fizeşti, Federi). Most localities 
are included at least at the contact of two morphological units, benefiting from the 
available resource complementarity. 

The relief also plays a significant role in shaping communication arteries, 
used since the Roman period (see the following roads: Dierna-Tibiscum (along the 
Timiș-Cerna corridor), Tibiscum - Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Apulum - Salinae 
- Potaissa - Napoca – Porolissum, Drobeta - Bumbești - Pasul Vâlcan - 
Sarmizegetusa). The main roads prefer meadows, high or low plain units and only 
in special cases, they cross hills or hillocks. However, in terms of infrastructure, it 
has been proven that straight sectors are the most favorable in accidents 
occurrence, while curves are less significant. 

The first human footprints discovered in the caves in the Şureanu 
Mountains, the archaeological discoveries confirming the location of the province 
capital in the southwestern part of the depression unit, the location of the Haţeg 
District at the intersection of three Romanian historical provinces (Banat, Oltenia, 
Transylvania), are all arguments for the impact of the relief on the historical 
evolution of this region.  
 

3.4. The climate implications in the Land of Hațeg 
Based on the analysis of the grid data, average monthly values for the 1961-

2010 period, received from the National Meteorological Administration, it was 
demonstrated the existence of a depression climate, with average annual 
temperatures between 12-13ºC (lowland area) and -1.3ºC on the highest peaks of 
Retezat and rainfall between 678-700 mm/year in the floodplain area and 800-1000 
mm/year in the bottom of the depression and on the neighboring mountain levels. 
Resulting from a maximum amount of rainfall in a short interval (72, 48 or 24 h), 
flash floods are hydric risk phenomena that meet the most favorable conditions for 
hydrographic manifestation on the water courses with springs in the mountainous 
areas. 

To highlight the correlation between climate and the biopedological cover, 
three climatic ecometric indices were calculated: de Martonne aridity index (I), the 
continentality index of Gams (Icont) and the Angot precipitation index (K). The 
individualization of the Râuşor mountain resort and of the accommodation units 
in the Râului Mare Valley and the Sibişel River Valley denotes an interconnection 
between the relief and the existing tourism activities. 
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3.5. The representativeness of the hydrological elements for the Land of 
Hațeg 

The hydrological elements represent the third category of elements of the 
natural environment (along with paleontological evolution and relief) that gives a 
specific character to the region, as a crucial role is played by the potamological and 
limnological characteristics. In terms of interrelation with the other physico-
geographical and anthopogenic elements, hydrography influences the formation of 
certain types and subtypes of soils (alluvial soils, Hidrisols, alluvial 
Districambosols), it affects the land use due to the water excess and becomes the 
primary factor in choosing the location of settlements and, by means of the valleys, 
sets out the main communication axes. 

In terms of using the water resources, both traditional uses (rafting, 
sawmilling, whirlpooling, milling) and the current uses (the existing hydropower 
facilities) have been highlighted. After analyzing old cartographic materials (the 3 
topographic surveys of the Habsburg Empire, Soviet maps) and new (orthophotos, 
2013), the diachronic evolution of traditional hydraulically-operated facilities in the 
Land of Haţeg was presented. 
 

3.6. Biopedological elements 
In addition to the brief presentation of the typology of soils spread 

throughout the Land of Haţeg, and hence their characteristics, the petrography-
altitude (landform unit) - soils - vegetation correlation was highlighted by means of 
the profiles. Another aspect highlighted in this subchapter is the emphasis of 
changes induced by the edaphic component on the land use, the correlations 
drafted in 1965 by Vuia R. being currently confirmed at spatial level. In terms of 
fauna, the vertebrates and invertebrates found in regional protected areas, the 
following are of particular importance: bisons (released free in the Ţarcu 
Mountains), butterflies (see the Berhina Meadow European Lepidopterological 
Area), bats (Şura Mare Cave) and the bearded vulture (extinct). 
 

3.7. The efficient use of the natural environment and the protection of 
its elements 

Included almost entirely in some national protected areas (Retezat 
National Park, Domogled-Cerna Valley National Park, Dinosaur Geopark-Land of 
Haţeg), doubled by the recognition of 47% of the area as a SCI site and 30.05% of 
the area as SPA, the Land of Haţeg brings together a significant number of habitats 
and species of interest, recommending the Dinosaur Geopark as model for training 
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and building awareness of residents and tourists on the need for the conservation 
of landscape elements. 
 

3.8. Conclusions 
The attributes of a project territory are met in terms of interrelationships 

between the physico-geographical elements and the other components (habitat, 
infrastructure, economic activities etc.), the high degree of accessibility, dictated by 
the layout of the amphitheater depression, the high degree of depression residential 
areas, and not only, the depression climate, the complex use of water resources, soil 
fertility, combined with individualization of spectacular scenery, acknowledged by 
declaring them as protected areas, all contribute to the assertion of a truly 
functional region. The results of the SWOT analysis and the identified conclusions 
in each analyzed component confirm once again the active role of the natural 
component in the assertion of the Haţeg region. 
 

CHAPTER 4. GEODEMOGRAPHIC AND HABITAT-RELATED 
SPECIFICITIES 
 

4.1. Objectives and methodological aspects 
The main objectives of this chapter include: the analysis of the 

demographic potential and population geodemographic structures in the Land of 
Haţeg; the analysis of the natural and migration demographic balance in the region 
and the determination of external migration flows; the assessment of the evolution 
of rural and urban residential areas but also of the traditional specificity of the 
Haţeg village, supplemented by the identification of the current territorial 
dysfunctions and suggestion of recommendations to eliminate them. 

The use of direct field observations (by photographing, mapping and 
discussions with local people) highlighted the specificities of rural universe, which 
is a consistent part of the inhabitants’ material and spiritual heritage, added 
together in an exceptional vernacular heritage. Indirect observations by means of 
data analysis, assessment and interpretation were based on public databases 
(ETNOMON, the Ethnographic Atlas of Romania, the List of Historic Monuments, 
INSSE) or on cartographic documents (the Josephine survey maps, the Soviet 
military map, shooting plans, topographic maps, orthophotos), the end result being 
implemented in the form of cartographic representations. 
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4.2. The time of habitation 
The diversity and complexity of archaeological records claim the seniority 

and continuity of the regional humanization, as demonstrated by processing and 
interpretation of data included in the National Archaeological Record of Romania. 
 

4.3. The geodemographic evolution 
Known as one of the most intensively humanized areas of the intra-

Carpathian region, the Land of Haţeg underwent a differentiated demographic 
evolution, following an upward trend until 1977. After this year, the numerical 
evolution of the population has experienced an accelerating and permanent decline 
process. Starting with the period before the 1930 census (the years 1786-1930), the 
Land of Haţeg was defined by a regular process of population growth, influenced by 
the inhabitants’ behavior and mentalities, especially in the rural area. The next 
phase was characterized by a clear downward trend of the number of inhabitants, 
closely connected with the economic metamorphoses of society. One should note 
that, in this region, the outside urban localities (Hunedoara, Călan, Deva, 
Petroșani) have exerted a much stronger polarization on the settlements within the 
region. This was much more accentuated than the rural-urban polarization inside 
the region, representing the main cause of population decline in the Land of Haţeg. 

Considering the demographic size of the settlements, 4 categories of 
settlements were identified in the Land of Hațeg: very small villages (which include 
localities that are still listed as settlements, but these have no longer any permanent 
human inhabitants – Gotești, Mesteacăn, Copaci), small-size villages (characterized 
by a trend of population decline for 29 localities in the region), middle-size villages 
and very small towns (Haţeg, the only urban locality as a matter of fact). 

Although its values are below the national or county average, the total 
demographic balance imprints an upward trend in the Land of Hațeg, with Hațeg, 
Sântămăria Orlea, Totești, Baru and Râu de Mori recording the lowest values of the 
total balance (Haţeg is the only administrative-territorial unit with positive values), 
while communes like Răchitova, Densuş and Sălașu de Sus face a massive 
demographic aging phenomenon (with values exceeding -12 ‰). The localities in 
Hațeg underwent a strong rural exodus in the context of industrial development in 
the region neighboring area (Hunedoara, Călan, Deva, Petroșani Depression), a 
phenomenon accelerated in the current transition period. Commuting - an intense 
phenomenon during the socialist period - is practiced today on a small scale, the 
polarization of the labor force being registered in Haţeg as internal urban center, 
but also in the external urban centers (especially Petroșani). 
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4.4. Geodemographic structures 
The structure of population by age and sex, ethnic and confessional 

structure was analyzed also in light of the human resources, emphasizing a process 
of demographic aging in the rural areas, an ethnic homogeneity and a slight 
religious diversity at regional level, which is not outside the pattern of inhabitants’ 
affiliation to the Orthodox-Christian cult (80.39%). 
 

4.5. Specificity of habitats 
Although some forms of organization have been shown even before the 

dawn of the Middle Ages, based on archaeological remains, the first documented 
mention of most of today’s settlements was recorded in the feudal period. 

Depending on how households were located in the street network and how 
the population has managed the land for a specific, predominantly agricultural use 
in case of rural areas, several types of settlements can be foreseen: gathered villages, 
spread villages and scattered villages, each type being cartographically presented by 
an illustrative model. By interpreting several cartographic materials, the evolution 
of the town of Haţeg was displayed, while illustrating the temporal evolution of 
certain phenomena that have shaped its current physiognomy (e.g., the emergence 
of industrial activities). 

Another specific element of rural environment this time was the vernacular 
heritage in the Land of Haţeg, a detailed and updated analysis of the repertoire of 
traditional component being carried out as a result of field research (through 
mapping, photography) and examination of older cartographic materials (the 
topographic survey of the Habsburg Empire). Considering the use of wood, stone 
and bricks as building materials for foundation, walls and roof, a series of 
traditional households were individualized, as the identified types took into 
account the criteria of continuity and functionality of the households or the 
planimetric evolution of the house. Two types of archaic houses (main and 
secondary) were identified at the level of households and their characteristics: the 
main archaic type A. House with pantry and short stoop (Sarmizegetusa, Federi); 
the main archaic type B. House pantry/double rooms and long porch (Şerel, 
Zeicani); the secondary archaic type D. Two-room house with long porch (Ohaba 
Ponor, Goteşti, Petros, Peşteana, Săcel, Zeicani, Mesteacăn, Răchitova, Ştei, Petros, 
Pui, Boiţa); and type E. Two-room house, long porch, basement and pavilion 
(Tuştea, Zăvoi, Zeicani, Ponor, Săcel), each with its related subtypes. In addition, 
the outbuildings have other features (double gates, the bench in front of the gate, 
the wattles or granite fences), which are also identified in the region, along with 
certain pieces and objects decorating the interior of the houses. Beside the existence 
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of traditional households, other highly specific vernacular elements were 
highlighted at regional level, such as wayside crosses made of stone (Hăţăgel) or 
wood (Ştei-Răchitova area, Păucineşti, Breazova, Livezi, Mesteacăn), traditional 
facilities (Cârneşti, Toteşti, Suseni, Ohaba-Sibişel, Peştera, Galaţi, Şerel, Petros, 
Suseni, Paroş, Coroieşti, Râu Mic, Râu Alb) and granite fences, on the valleys of 
Sibişel and Râul Alb. 

Although endowed with impressive material heritage, the Land of Haţeg 
preserves records of archaic village only in the Haţeg Village Museum in Peşteana 
and in the Land of Haţeg Museum, at local level or within some national museums 
(“Dimitrie Gusti” National Village Museum in Bucharest or ASTRA National 
Museum Complex, Sibiu). The number of households that preserve the 
authenticity of the place is smaller and smaller, with some priority 
recommendations of in situ preventive conservation as compared to them being 
kept in museums.  
 

4.6. Popular culture and mentalities in the Hațeg area 
Individualized as a distinctive ethnographic region at national level, the 

Land of Haţeg is characterized by certain identity aspects (mentalities, costume, 
customs or traditions, dances). Based on semi-structured interviews applied in the 
region and on the examination of monographic studies (literature records no other 
information in this regard), one can say that at individual level, the features that 
characterize the people in the Haţeg area are broadly in line with the Romanian 
general characteristics. Concurrently, the research addresses also the manner in 
which these people stand out from the residents in the neighboring areas, focusing 
on traditions, costumes, behavior and traditional architecture. 

Simplicity and archaic character are two attributes that define the popular 
costumes of the Haţeg area, together with the strong influence of Banat, while the 
folklore from Haţeg is defined by “haţegane” (Romanian folk dances, in pairs). 

In terms of customs practiced in the Land of Haţeg, this component 
underwent a noticeable decline. While the evening sittings of village women and 
bees or “nedeile” were representative in the past, they gradually dissolved. At 
present, some holidays habits throughout the year were preserved in a quite general 
form. 
 

4.7. Traditional occupations 
Based on the interpretation of old cartographic materials (the Josephine 

survey maps, the sheets of the Ethnographic Atlas of Romania, vol. I-IV), 
overlapping recent orthophotos (2013), a radiography of the traditional 
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occupations in the Land of Haţeg (traditional agriculture, grazing, cultivation of 
fruits, crafts, milling) was carried out. 

Animal husbandry was for a long period of time (antiquity-nineteenth 
century) the main occupation of inhabitants of settlements in the Land of Haţeg, 
along with the cultivation of plants in the alternative. A special role was plaid by 
activities which made use of the existing resources in the territory. A prime 
representative example was milling, which was more broadly addressed in this 
study, practiced on all water courses in the area. In addition, based on our 
interpretation of cartographic documents, and more, we obtained a diachronic 
evolution of traditional hydraulically-operated facilities (watermills); the maximum 
recorded number was reached in the nineteenth century, when we identified 49 
watermills. Their number has now been reduced to 10, very few of which are 
functional. With the local community as direct beneficiary, several 
recommendations have been proposed for the leverage of pre-industrial heritage of 
the Land of Haţeg, the most important being the preventive conservation works of 
the existing traditional hydraulic systems, namely in situ conservation and 
restoration to operation conditions of the existing ones, development of traditional 
related activities (growing of hemp and sunflower) and of some processing plants, 
etc. 

Developed early in the Land of Haţeg, the crafts that were practiced refer to 
the type of resources that were used, among which we mention woodworking, 
stone working, metalworking, clay working, processing of fibers and yarns, leather 
and fur processing. 

 
4.8. Conclusions 
The main dysfunctions in the region, in terms of demographic component, 

refer to the following aspects: weak polarization of the town of Haţeg, exacerbation 
of territorial dynamics and residents’ predilection for travelling abroad, the high 
degree of depopulation of villages in the Land of Haţeg in conjunction with an 
intense demographic aging and migration of young people phenomenon or the 
fragility of vernacular heritage and loss of traditional original elements in the rural 
world. In order to ensure social cohesion of the region, some recommendations 
were proposed, such as:  

 investment in local jobs and increase of the polarization exerted by Haţeg,  
 perpetuating popular culture by organizing specific events (festivals, bees),  
 photographic exhibitions, ethnographic works, workshops and preventive 

and in situ actions conservation of existing folk architecture monuments,  
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 development and implementation of regional planning documents that 
focus on compliance with the traditional local specific elements and 
transformation of rural localities in local polarization centers which exert 
gravity on the ethnographic component, which would strengthen the 
Haţeg mental space (Clopotiva, Coroiești, Densuș, Mesteacăn, etc.). 

 
CHAPTER 5. ECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF 

THE LAND OF HAŢEG 
 

5.1. Objectives and methodological aspects 
The main objectives proposed in the economic analysis of the Land of 

Haţeg covered the analysis of the agricultural and industrial potential of the region, 
the analysis of tertiary activities, identification of natural and man-made tourism 
resources, identification of the visibility areas, identification of the built heritage, 
analysis of the tourist traffic and infrastructure, analysis of access infrastructure 
and its quality and identification of dysfunctions. To achieve all these, the field 
mapping and the reference of cartographic materials and statistical data provided 
by the specialized institutions have been employed.  

 
5.2. The primary sector activities 
The first activity included in the primary sector is forest harvesting, which 

is not recent. Examining old and more recent cartographic materials, the current 
situation of forests was highlighted (a deforestation phenomenon less emphasized 
in the territory, with respect to the national scale) and older logging through a case 
study (Baru). 

Knowing the main changes that agriculture has undergone over time, 
situation outlined by the sequencing of the key moments for agricultural activities 
in the territory, the current forms of farming were examined. It can be stated that 
the Land of Haţeg individuates from the economic point of view, by the practiced 
farming activities, crop cultivation and animal husbandry which play an important 
role in the functionality of the analyzed region. Additionally, fruit-growing and 
wine-growing were analyzed separately, their diachronic evolution currently 
pointing a significant decline (with respect to the socialist period), many of the 
areas occupied by fruit trees and vines being abandoned. 
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5.3. The secondary sector activities 
The industrial evolution of the Land of Haţeg cannot be perceived in the 

absence of an overview of the territorial context, as the attraction exerted by the 
cities located outside the region is a defining feature in human resources 
employment. Mining has contributed to the development of localities on the Jiu 
Valley in the Petroșani Depression, which attracted commuters from the 
predominantly central-eastern villages of the Haţeg Depression. Iron ore 
processing has determined the industrialization of the towns Călan, Hunedoara 
and the rural settlements Ghelari and Teliuc in the Poiana Ruscă Mountains, which 
attracted the workforce of the region. During the industrialization period, Hațeg 
was notable for the refractories factory (Baru) and for several industrial units 
specific to the food and textile industry. 

The Land of Haţeg was not known at regional level by the secondary sector 
activities, but, nevertheless, one can identify some peculiarities: specialization in 
several sub-industries, location of industrial units in the town of Haţeg and in the 
areas located near the primary resources and the tradition existing in some 
industries (food, textile or wood).  

Based on field research and mapping of all economic entities in the region, 
combined with the information achieved from the orthophotos, according to the 
CAEN Rev. 2 classification of activities, the most important economic units in 
Haţeg and the localities with representative industrial activity were spatially 
represented. In this regard, several case studies were highlighted: the pyrite and 
bauxite mines from Boiţa and Federi for the extractive industry, the refractory 
bricks factory in Baru and the gravel plant on the Strei Valley and Râul Mare Valley 
for construction materials industry, the industrial units in Sălașu de Sus, Hațeg in 
the food and textile industry. 
 
 

5.4. The tertiary sector activities 
The trading and service activities imprint the following features to the 

region: an internal polarization exerted by the town of Haţeg, where most of the 
services are concentrated and a commercial polarization outside the region exerted 
by the larger urban centers (Petroșani, Călan, Hunedoara), where the service offer 
is much more diverse and complex. 

With a diversity of complex natural and cultural resources, the Land of 
Haţeg meets all the individualization criteria of a touristic region, but the 
shortcomings of its assertion to its true potential are represented by the direct result 
of a weak individualization of the package tours, poor promotion of available 
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tourism resources and underrepresented partnerships between the public and 
private sectors. Besides the identification and mapping of existing tourist routes, 
special attention was paid to establishing the visibility areas of the Land of Haţeg 
calculated by Viewshed Analysis function (Arc Gis 10.1). The cultural heritage 
passed on as built heritage, was, in turn, analyzed in terms of monument types 
(archaeological, secular or religious). Perceived at national level as a center of 
Romanian spirituality, the Prislop Monastery represents a central point of touristic 
polarization, as highlighted by the analysis of road traffic and the associated service 
offer. 

Closely related to seasonality, the existing tourism offer, tourism 
promotion, quality of tourism services, infrastructure and tourist traffic are 
deficient at regional level, except the established tourist areas of the region (Prislop 
Monastery, Sarmizegetusa, Retezat Mountains). 
 

5.5. The access infrastructure of the Land of Haţeg 
The road and rail access infrastructure was analyzed by means of 3 

variables: interconnectivity (which revealed good connection between settlements), 
quality of roads and intervention works required for the infrastructure. 

 
5.6. Conclusions 
The agricultural specific of the Land of Hațeg is undeniable, given the 

extensive areas of pasture and arable land. However, vegetal and animal sector 
productivity is deficient. Forest harvesting or industrial exploitations underwent a 
significant decline after the 1989 revolution. Currently, the secondary sector is 
represented predominantly by economic facilities in the food and textile industry. 
Whether we are talking about the natural or built heritage, the lack of tourism 
promotion, state of intense degradation of many tourist attractions and the lack of 
local package tours are just some of the problems faced by tourism in Haţeg. With a 
spatially well represented access infrastructure (except the aerial infrastructure), the 
Land of Haţeg underwent a substantial loss last year in terms of number of railway 
passengers. This loss is caused both by decommissioning of the Sarmizegetusa 
Subcetate railway sector, and by the present restructurings in the rail passenger and 
freight transport at national level. 

The SWOT analysis of the economic features of the Land of Haţeg 
highlighted the need to reconsider the economic activities at regional level, not 
local, to relaunch long-established activities, to launch marketing strategies for local 
products and services, and a territorial marketing within the regional and local 
associations (GAL Land of Hațeg Micro-region - Ținutul Pădurenilor, dinosaur 
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Geopark, municipalities, etc.) by creating and promoting a regional brand of the 
Land of Hațeg. 
 

CHAPTER 6. THE FUNCTIONALITY OF THE LAND OF HAŢEG 
TERRITORIAL SYSTEM 

By all its features, the Land of Haţeg is a functional region with a partially 
preserved mental space, with real investment possibilities within a project area. The 
research findings confirm the two initial hypotheses, namely: 

 The Land of Haţeg meets the attributes for a viable project territory, as 
shown by synthesis of 4 development models – 1) the conservation of 
Hațeg identity elements, 2) efficient use of historical heritage, 3) the focus 
on the agricultural specificity of the Land of Haţeg and 4) the conservation 
of its natural heritage by encouraging sustainable economic activities; 

 The resulting analyses and drawings may constitute useful materials for the 
decision-makers (public institutions, NGOs, spatial planning experts). 



























































Figura 41. Patrimoniul construit vernacular din Țara Hațegului

















































Figura 74. Chorema 1. Specializarea agricolă a Țării Hațegului



Figura 75. Chorema 2. Conservarea patrimoniului  natural al Țării Hațegului



Figura 76. Chorema 3. Conservarea zestrei identitare hațeane
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Figura 77. Chorema 4. Valorificarea moștenirii istorice a Țării Hațegului



ISBN 978-973-53-1721-8


	1.pdf
	Page 1

	Tara Hategului_CD.pdf
	Tara Hategului print.pdf
	Figura 7. Cetatea Hategului.pdf
	1: Istorie_Tara_Hategului

	Figura 10. Corelatii geologie - parametri geomorfologici la nivelul Tarii Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 20. Distributia intravilanului la nivelul reliefului Tarii Hategului.pdf
	1: Harta

	Figura 26. Caracteristici ale apelor de suprafata din Tara Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 30. Corelatia geologie-altitudine-sol-vegetatie la nivelul Tarii Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 32. Evolutia populatiei Tarii Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 38. Structura populatiei scolare din Tara Hategului pe niveluri de învatamânt.pdf
	1: Harta_finala

	Figura 41. Patrimoniul construit vernacular din Tara Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 51. Distributia pajistilor naturale la nivelul Tarii Hategului.pdf
	Page 1

	Figura 56. Distributia efectivelor de animale la nivelul Tarii Hategului.pdf
	1: Harta_finala

	Figura 57. Unitatile primare, industriale si tertiare din Hateg.pdf
	Page 1

	Figura 58. Fabricarea produselor refractare. Studiu de caz_Baru..pdf
	Page 1

	Figura 63. Patrimoniul natural al Tarii Hategului.pdf
	1: Harta

	Figura 68. Patrimoniul religios al Tarii Hategului. Studiu de caz_Manastirea Prislop.pdf
	Page 1

	Figura 72. Calitatea infrastructurii rutiere din Tara Hategului.pdf
	Page 1


	Figura 10. Corelatii geologie - parametri geomorfologici la nivelul Tarii Hategului
	Figura 11. Distributia unitatilor de relief la nivelul Tarii Hategului
	Figura 12. Distributia subunitatilor de relief la nivelul Tarii Hategului
	Figura 13. Distributia treptelor hipsometrice la nivelul Tarii Hategului
	Figura 14. Distributia declivitatii la nivelul Tarii Hategului
	Figura 16. Distributia orientarii suprafetelor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 20. Distributia intravilanului la nivelul reliefului Tarii Hategului
	Figura 21. Impactul reliefului în trasarea infrastructurii de transport. Studiu de caz_E79
	Figura 22. Impactul reliefului în trasarea infrastructurii de transport. Studiu de caz_DN 66
	Figura 23. Distributia temperaturilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 24. Distributia precipitatiilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 25. Distributia indicilor ecometrici la nivelul Tarii Hategului
	Figura 26. Caracteristici ale apelor de suprafata din Tara Hategului
	Figura 27. Caracteristicile apelor subterane la nivelul Tarii Hategului
	Figura 28. Distributia solurilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 29. Categorii de utilizare a terenurilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 30. Corelatia geologie-altitudine-sol-vegetatie la nivelul Tarii Hategului
	Figura 31. Ariile naturale protejate din Tara Hategului
	Figura 32. Evolutia populatiei Tarii Hategului
	Figura 33. Bilantul natural si migratoriu si componentele acestora la nivelul Tarii Hategului
	Figura 34. Migratia externa la nivelul Tarii Hategului
	Figura 35. Structura pe grupe de vârsta si sexe la nivelul Tarii Hategului
	Figura 36. Structura etnica a tarii Hategului
	Figura 37. Structura confesionala a Tarii Hategului
	Figura 38. Structura populatiei scolare din Tara Hategului pe niveluri de învatamânt
	Figura 41. Patrimoniul construit vernacular din Tara Hategului
	Figura 44. Instalatii traditionale hidraulice din Tara Hategului
	Figura 46. Exploatarea forestiera în Tara Hategului. Studiu de caz_Baru
	Figura 51. Distributia pajistilor naturale la nivelul Tarii Hategului
	Figura 53. Distributia pomilor fructiferi si a vitei de vie la nivelul Tarii Hategului
	Figura 54. Distributia culturilor agricole la nivelul Tarii Hategului
	Figura 55. Valorificarea potentialului agricol. Studiu de caz_Fermele ADO
	Figura 56. Distributia efectivelor de animale la nivelul Tarii Hategului
	Figura 57. Unitatile primare, industriale si tertiare din Hateg
	Figura 58. Fabricarea produselor refractare. Studiu de caz_Baru.
	Figura 59. Industria extractiva. Studiu de caz_cursul mijlociu al Streiului
	Figura 6. Ipostaze istorice ale Tarii Hategului
	Figura 60. Industria extractiva. Studiu de caz_Federi
	Figura 61. Industria extractiva asociata amenajarilor hidroenergetice.
	Figura 62. Industria extractiva. Studiu de caz_Boita
	Figura 63. Patrimoniul natural al Tarii Hategului
	Figura 64. Ariile de vizibilitate de Tara Hategului. Studiu de caz_Clopotiva
	Figura 66. Patrimoniul construit al Tarii Hategului (partea estica)
	Figura 67. Patrimoniul construit al Tarii Hategului (partea vestica)
	Figura 68. Patrimoniul religios al Tarii Hategului. Studiu de caz_Manastirea Prislop
	Figura 69. Infrastructura turistica la nivelul Tarii Hategului
	Figura 7. Cetatea Hategului
	Figura 70. Infrastructura de acces. Context general
	Figura 71. Infrastructura de acces din Tara Hategului
	Figura 72. Calitatea infrastructurii rutiere din Tara Hategului
	Figura 73. Masuri de interventie la nivelul infrastructurii rutiere din Tara Hategului
	Figura 9. Contextul geologic general al Tarii Hategului
	toate.pdf
	Harti.pdf
	Figura 6. Ipostaze istorice ale Tarii Hategului
	Figura 7. Cetatea Hategului
	Figura 9. Contextul geologic general al Tarii Hategului

	Figura 10. Corelatii geologie - parametri geomorfologici la nivelul Tarii Hategului
	Figura 11. Distributia unitatilor de relief la nivelul Tarii Hategului
	Figura 12. Distributia subunitatilor de relief la nivelul Tarii Hategului
	Figura 13. Distributia treptelor hipsometrice la nivelul Tarii Hategului
	Figura 14. Distributia declivitatii la nivelul Tarii Hategului
	Figura 16. Distributia orientarii suprafetelor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 20. Distributia intravilanului la nivelul reliefului Tarii Hategului
	Figura 21. Impactul reliefului în trasarea infrastructurii de transport. Studiu de caz_E79
	Figura 22. Impactul reliefului în trasarea infrastructurii de transport. Studiu de caz_DN 66
	Figura 23. Distributia temperaturilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 24. Distributia precipitatiilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 25. Distributia indicilor ecometrici la nivelul Tarii Hategului
	Figura 26. Caracteristici ale apelor de suprafata din Tara Hategului
	Figura 27. Caracteristicile apelor subterane la nivelul Tarii Hategului
	Figura 28. Distributia solurilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 29. Categorii de utilizare a terenurilor la nivelul Tarii Hategului
	Figura 30. Corelatia geologie-altitudine-sol-vegetatie la nivelul Tarii Hategului
	Figura 31. Ariile naturale protejate din Tara Hategului
	Figura 32. Evolutia populatiei Tarii Hategului
	Figura 33. Bilantul natural si migratoriu si componentele acestora la nivelul Tarii Hategului
	Figura 34. Migratia externa la nivelul Tarii Hategului
	Figura 35. Structura pe grupe de vârsta si sexe la nivelul Tarii Hategului
	Figura 36. Structura etnica a tarii Hategului
	Figura 37. Structura confesionala a Tarii Hategului
	Figura 38. Structura populatiei scolare din Tara Hategului pe niveluri de învatamânt
	Figura 41. Patrimoniul construit vernacular din Tara Hategului
	Figura 44. Instalatii traditionale hidraulice din Tara Hategului
	Figura 46. Exploatarea forestiera în Tara Hategului. Studiu de caz_Baru
	Figura 51. Distributia pajistilor naturale la nivelul Tarii Hategului
	Figura 53. Distributia pomilor fructiferi si a vitei de vie la nivelul Tarii Hategului
	Figura 54. Distributia culturilor agricole la nivelul Tarii Hategului
	Figura 55. Valorificarea potentialului agricol. Studiu de caz_Fermele ADO
	Figura 56. Distributia efectivelor de animale la nivelul Tarii Hategului
	Figura 57. Unitatile primare, industriale si tertiare din Hateg
	Figura 58. Fabricarea produselor refractare. Studiu de caz_Baru.
	Figura 59. Industria extractiva. Studiu de caz_cursul mijlociu al Streiului
	Figura 60. Industria extractiva. Studiu de caz_Federi
	Figura 61. Industria extractiva asociata amenajarilor hidroenergetice.
	Figura 62. Industria extractiva. Studiu de caz_Boita
	Figura 63. Patrimoniul natural al Tarii Hategului
	Figura 64. Ariile de vizibilitate de Tara Hategului. Studiu de caz_Clopotiva
	Figura 66. Patrimoniul construit al Tarii Hategului (partea estica)
	Figura 67. Patrimoniul construit al Tarii Hategului (partea vestica)
	Figura 68. Patrimoniul religios al Tarii Hategului. Studiu de caz_Manastirea Prislop
	Figura 69. Infrastructura turistica la nivelul Tarii Hategului
	Figura 70. Infrastructura de acces. Context general
	Figura 71. Infrastructura de acces din Tara Hategului
	Figura 72. Calitatea infrastructurii rutiere din Tara Hategului
	Figura 73. Masuri de interventie la nivelul infrastructurii rutiere din Tara Hategului


	4.pdf
	Page 1



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 111.69 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     648
     322
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     111.6850
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     256
     255
     256
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 65.20 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     648
     322
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     65.1969
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     256
     255
     256
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 65.20 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     648
     322
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     65.1969
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     256
     255
     256
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 54 to page 54
     Font: Helvetica 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 36.85 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     54
     H
     1
     0
     789
     357
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         54
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     36.8504
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     53
     269
     53
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 54 to page 54
     Font: Times-Roman 10.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 36.85 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BC
     
     54
     TR
     1
     0
     789
     357
    
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         54
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     36.8504
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     53
     269
     53
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





