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,,ŢINUTURILE”, UN TAXON REGIONAL  
CU ÎNCĂRCĂTURĂ ISTORICĂ APARTE 

După finalizarea cu succes, în urma unor susţinute eforturi creatoare, ce au 
durat două decenii, între 1996-2015, a colecţiei de studii dedicată ,,ţărilor”din 
România, alcătuită din 18 inedite abordări regionale şi două studii de sinteză, ce se 
bucură de un larg ecou în rândul specialiştilor geografi, dar şi al istoricilor, 
sociologilor sau etnografilor, şcoala clujeană de geografie regională îşi propune o şi 
mai amplă introspecţie asupra unui taxon spaţial, şi el tradiţional, şi anume 
,,ţinuturile”. Scopul declarat al noii colecţii este clarificarea diferenţelor structurale 
şi funcţionale dintre cele două entităţi spaţiale, ,,ţările” şi ,,ţinuturile”, caracteristice 
pentru acţiunile de regionalizare autohtone, datorită vechimii lor apreciabile şi 
intensei vehiculări a celor două noţiuni. Iniţiativa este cu atât mai necesară cu cât, 
în lipsa unor riguroase delimitări conceptuale, terenul de manifestare a confuziilor 
şi contradicţiilor se lărgeşte, mai ales acum când preocupările regionaliste sunt 
efervescente, sub imboldul definirii unor unităţi teritorial-statistice cât mai facil şi 
eficient de guvernat. 

Lucrarea ,,Ţinutul Ciceului. Analiză regională”, elaborată de Alexandra-
Camelia Potra, intră, ca urmare, pe poarta din faţă a bibliografiei geografice 
naţionale fiind finalizată sub cele mai fericite auspicii ştiinţifice. Avem în vedere, 
înainte de orice, deschiderea, prin intermediul ei, a dezbaterilor ştiinţifice 
aprofundate asupra acestui inedit taxon regional intrat în vocabularul curent al 
specialiştilor şi publicului larg, însă rareori recunoscut, cel puţin în ultimul secol, ca 
entitate administrativă de sine stătătoare. Ne referim, desigur, la ,,ţinuturi”, forme 
de agregare spaţială intrate de secole în percepţia mentalului colectiv dar cu limite 
adesea slab conturate, nefixate, cu un nivel de structurare sistemică diferită de la 
caz la caz, cu un spaţiu mental aflat şi el în varii ipostaze de coagulare şi 
individualizare (Cocean P., 2010). Vechimea referinţelor istorice, consemnate în 
documentele cancelariilor medievale, în cronici şi, mai ales, în prima lucrare de 
Geografie regională autohtonă, Descriptio Moldaviae elaborată de cel mai însemnat 
iluminist român, Dimitrie Cantemir, în anul 1717, le conferă o certă tentă 
tradiţională. Ca unitate administrativă, ,,ţinuturile” sunt instituite în Moldova încă 
din secolul XV, când sunt consemnate 24 astfel de entităţi, pentru ca în secolul 
XVIII acest număr să se reducă la 19. Ele erau divizate, la niveluri inferioare, în 
,,ocoale” şi ,,plăşi” (Istoria Românilor, VI, 2002, pg. 318-319). După Unirea 
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Principatelor judeţul devine unitatea administrativ teritorială de bază, ,,ţinuturile” 
revenind în actualitate pentru o scurtă vreme, între 1938-1940, ca taxon de rang 
superior, România Mare fiind divizată în 10 ţinuturi (Suceava, Prut, Nistru, 
Dunarea de Jos, Mării, Crişuri, Mureş, Timiş, Jiu şi Argeş) alcătuite fiecare din mai 
multe judeţe. 

Deşi încărcătura arhaică, tradiţională, a elementului spaţial analizat este 
indiscutabilă, ceea ce poate genera în accepţiunea unora sentimentul de ,,deja vu, 
deja connu”, constatăm cu surprindere, dar şi cu o reală satisfacţie a cercetătorului 
dornic de-a urma cărări neumblate că, cel puţin din punct de vedere geografic, 
cunoaşterea acestuia este cât se poate de sumară. Ne referim la percepţia ştiinţifică a 
alcătuirii şi atributelor sale sistemice, la relaţiile şi interrelaţiile din sânul său. Ca 
urmare,  un astfel de studiu se poate dovedi de mare actualitate, de o indispensabilă 
utilitate practică, în contextul nevoii de definire şi reglementare a unor entităţi 
spaţiale de proiect, de program investiţional şi de dezvoltare, cum ar fi cele din 
categoria GAL-urillor, (Grupurile de Acţiune Locală) unde experienţa de până azi 
confirmă numeroase anomalii în acţiunea de delimitare a unor sisteme cu 
funcţionare optimă. Ca să nu vorbim de topicele acordate unor diviziuni de 
circumstanţă când termenii de ,,ţară” şi ,,ţinut” sunt atribuiţi cu o nonşalanţă 
dezarmantă, demnă de o cauză mai bună, generând evident regretabile confuzii de 
ordin ştiinţific între entităţile teritoriale veritabile şi cele care nu răspund gamei de 
criterii prin prisma cărora cele dintâi au fost definite.  

Având menirea deschizătorului de drumuri noi, lucrarea îşi asumă, aşadar, 
încă din start, atributul ştachetei de referinţă, al modelului ce trebuie urmat şi, 
eventual, perfecţionat de către viitoarele abordări focalizate pe alte ,,ţinuturi”. De 
aici încercarea autoarei, dusă la bun sfârşit, de-a reflecta profund asupra 
principiilor regionării geografice, a structurii şi funcţiei diverselor tipuri de sisteme 
teritoriale, a semnificaţiei conceptelor vehiculate dar şi a factorilor care în timp 
istoric şi în condiţii diferite de la un loc la altul au acţionat pentru conturarea 
acestui inedit taxon teritorial caracteristic şi el, alături de cel al ,,ţărilor”, României. 

Valenţele originale ale studiului sunt numeroase şi derivă, înainte de orice, 
din condiţia sa de deschizător de o nouă direcţie de cercetare regională asupra unui 
taxon ce face parte din zestrea experienţei istorice a românilor de gestiune şi 
guvernanţă a pământului strămoşesc. Semnificaţia deosebit de bogată în înţelesuri 
pe care cuvântul ,,ţinut” o înmagazinează, care transcede cu mult domeniul 
geografic, extinzându-se în alte domenii, înclusiv cel mitologic sau artistic, este în 
ultima instanţă o dovadă a îndelungatei sale vehiculări în timp, pe suportul matricei 
sale geografice puterea creatoare a spiritului clădind un edificiu conceptual deosebit 
de complex, dar şi heterogen totodată. 
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 Pornind tocmai de la aspectele susmenţionate, o dificultate majoră 
întâmpinată de autoare, dar şi de toţi cei care vor urma pe lungul drum deschis prin 
această lucrare, este dislocarea ,,ţinuturilor” din sfera semnificaţiei livreşti şi 
artistice, de uz comun, mult mai largă, heterogenă şi fluidă, şi integrarea lor 
riguroasă în cea de spaţiu geografic strict definit şi delimitat, funcţionând - sau 
tinzând măcar să funcţioneze – pe baza unor principii de agregare sistemică 
optimal instaurate. Apreciem că o sarcină importantă a geografilor regionalişti 
români este cea de a face cunoscute, prin temeinice analize de profil, elementele de 
specificitate, de unicitate existente în practica guvernanţei teritoriale autohtone. Iar 
,,ţinuturile”, prin problematica lor complexă pot oferi un câmp deosebit de larg 
dezbaterilor ştiinţifice fecunde, în care spaţiul şi timpul se află într-o permanentă 
conlucrare transpusă în final în forme dintre cele mai variate de organizare 
teritorială.  

In al doilea rând, prin raportare strictă la teritoriul analizat, studiul se 
instituie în cea dintâi abordare integrată a realitătilor acestuia în devenirea lor 
istorică. Evident, totul privit prin prisma condiţionărilor geografice ce se dovedesc 
adesea decisive în evoluţia de fond a sistemelor teritoriale. 

Nu în ultimul rând, în fiecare capitol al lucrării se regăseşte amprenta celor 
mai recente metodologii de abordare, a conceptelor cele mai vehiculate în studiile 
de profil, a modelelor de interpretare cazuistică cele mai eficiente. 

De o originalitate absolută, la care se vor face cu certitudine numeroase 
trimiteri de către cei care vor accesa astfel de abordări, este analiza în oglindă a 
trăsăturilor ,,ţărilor” şi ,,ţinuturilor” cu scopul declarat de-a evidenţia asemănările 
şi, mai ales, diferenţele existente între ele. 

Având ca suport o documentare bibliografică deosebit de amplă şi 
diversificată, oferită în primul rând de cele 18 teze dedicate ,,ţărilor” din România, 
dar şi de surse autohtone sau internaţionale referitoare la structura şi evoluţia 
diverselor forme de agregare spaţială, a diverşilor taxoni teritoriali, autoarea 
intreprinde analize punctuale, la obiect, a trăsăturilor Ţinutului Ciceului conform 
unui plan al lucrării deosebit de coerent şi logic în care principiul imbricării 
fenomenologice armonioase nu generează fracturi interpretative sau disonanţe 
ideatice. Pentru fiecare aspect pus în discuţie argumentaţia factuală este riguros 
reliefată, ea derivând dealtfel dintr-un inspirat lanţ trofic al condiţionărilor. 
Conceptele şi noţiunile specifice Geografiei regionale sunt adecvat utilizate, teoriile 
enunţate sunt îmbogăţite cu exemple relevante. Stilul lucrării este deosebit de fluent 
şi riguros. Autoarea dozează cu iscusinţă ponderile interpretative acordate 
diverselor fenomene şi procese în funcţie de importanţa şi influenţa lor în cadrul 
sistemului teritorial, acordând, cum e şi firesc, o atenţie sporită factorilor cu 
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impactul cel mai relevant. De asemenea, subliniem permanenta tendinţă de 
sintetizare, de punere în evidenţă a aspectelor definitorii pentru structura, funcţiile 
şi evoluţia sistemului teritorial abordat.  

Studiul beneficiază de o excelentă ilustrare grafică şi fotografică, alcătuită 
adesea dintr-un complex iconografic compus din hărţi, grafice şi fotografii asociate 
ce facilitează percepţia imediată a fenomenologiei reprezentate. Nu lipsesc colajele 
fotografice dedicate faţetelor diverse ale aceluiaşi fenomen, unde talentul 
operatorului foto se combină cu inspirata selecţie cazuistică a cercetătorului. În 
mod similar pot fi apreciate şi colajele generate de asociere unor schiţe multiple 
vizănd fie acelaşi fenomen surprins în locuri diferite, fie ipostaze nuanţate ale 
fenomenului, dar desfăşurate în acelaşi loc. 

Dacă versul lui Blaga ,,orice-nceput se vrea fecund”  sau proverbul chinez că 
,,orice drum de cinci mii de li începe cu un pas” surprind în întregime noianul de 
trăiri şi stări prilejuite de apariţia cărţii de faţă, să nu uităm că greul întregirii colecţiei 
dedicate ,,ţinuturilor” abia acum începe. Fie ca vântul inspiraţiei să bată în pânzele 
spiritului tuturor celor care se vor încumeta să escaladeze acest abrupt geografic plin 
de măreţie ! Aşa cum, în premieră, Alexandra Camelia Potra a făcut-o. 

 Prof. univ.dr. POMPEI COCEAN
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INTRODUCERE 
 
Conturat în jurul nucleului Cetatea Ciceului, în plină perioadă medievală, 

sub imperativele și evenimentele istorice ale vremii, Ținutul Ciceului a atras atenția 
prin zestrea sa istorică și spirituală, încă de la începutul demersului științific ce 
presupunea individualizarea unor taxoni regionali tradiționali specifici României, 
care, în prezent, în pofida slabei lor coagulări teritoriale, posedă atribute 
funcționale. 

Analiza prin prisma spațiului mental a unor entități teritoriale conturate la 
nivelul țării noastre cu secole în urmă, și care au fost de cele mai multe ori 
investigate sub aspect istoric, reprezintă o direcție de abordare relativ nouă în 
geografia regională românească, al cărei promotor a fost Cocean P. (1997, 1999, 
2000, 2002, 2005, 2010, 2011). O primă analiză de acest fel a fost realizată asupra 
regiunilor de tip ,,țară”, rezultatele acesteia materializându-se într-o colecție de 18 
teze de doctorat, care pun în lumină tot atâtea ,,țări”. De altfel, această investigație a 
deschis calea spre identificarea altor tipuri de entități teritoriale specifice României, 
,,ținuturile” (2010), tendință de cercetare avută în vedere și în prezentul studiu.  

Numărându-se printre primele abordări regionale focalizate asupra 
,,ținuturilor”, lucrarea de față, prin însăși tematica sa, devine un element de 
noutate, încercând prin scopul propus, și anume acela de a realiza un studiu de 
geografie regională aplicativ în procesul de planificare și amenajare teritorială, 
consolidarea premisei conform căreia cercetarea întreprinsă este una actuală și 
originală.  

Aprofundarea unui cadru conceptual care să definească ,,ținutul”, prin 
identificarea trăsăturilor acestuia și analiza lor comparativă cu cele ale altor taxoni 
regionali (microregiune, sistem teritorial), respectiv surprinderea particularităților 
care îl deosebesc de regiunile de tip ,,țară”, a reprezentat doar unul dintre 
obiectivele acestui studiu. Totodată, elementele metodologice alese, deși unele 
general valabile în domeniul geografiei și științelor sociale, urmare a contextului în 
care au fost utilizate, a nivelului de detaliere și a îmbinării metodelor diferite pentru 
obținerea unor rezultate finale, pun în lumină alte fațete ale autenticității acestei 
cercetări. Utilizarea metodei cartografice și realizarea unor analize spațiale prin 
mijloace GIS în vederea surprinderii recomandărilor de amenajare, specificitățile 
teritoriale, interelațiile dintre componentele microregiunii, alegerea unor studii de 
caz reprezentative pentru evoluția, afirmarea și devenirea Ținutului Ciceului, 
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utilizarea anchetei sociologice și îmbinarea acesteia cu metoda cartografică pentru a 
stabili limitele actuale ale ,,ținutului” sau a evidențierii unor perspective de evoluție 
economică, respectiv includerea la nivel de capitol a unor părți ce cuprind 
obiectivele, disfuncțiile, analiza SWOT, recomandările în concordanță cu subiectul 
abordat, sunt doar câteva dintre aspectele metodologice ce au adus un plus de 
valoare demersului științific. 

Analiza integrată a componentelor Ținutului Ciceului realizată atât pe plan 
local cât și microregional (,,ținut”), raportarea făcându-se în unele cazuri chiar și la 
nivel regional și național, tocmai pentru a surprinde relațiile extrateritoriale și 
tendințele de evoluție ale microregiunii, dar pledând mereu pentru o abordare de 
ansamblu, la nivel de ,,ținut”, întrucât s-a dorit a se demonstra că teritoriul prezintă 
perspective care îi pot asigura viabilitatea ca întreg, a fost coordonata majoră în 
jurul căreia s-a conturat cercetarea.  

*** 

Cuvinte de profundă recunoștință pentru îndrumarea aleasă sunt adresate 
coordonatorului de doctorat, prof. univ. Pompei Cocean, care, ca deschizător de căi 
de cercetare în geografia regională, mi-a oferit posibilitatea de a realiza un prim 
studiu asupra unei entități teritoriale de tip ,,ținut”, iar, prin profesionalismul 
dumnealui, prin sfaturile oferite și încrederea pe care a avut-o în abilitățile mele și 
pasiunea spre a cerceta fenomene geografice, să sprijine, deopotrivă, demersul 
științific aferent acestei teze de doctorat, cât și formarea mea profesională. 

Mulțumiri se îndreaptă spre instituțiile cu răspundere locală (primării, 
îndeosebi primar Valentin Mureșan, comuna Ciceu-Mihăiești), regională și 
națională, care mi-au furnizat date și informații utile în realizarea diferitelor analize 
cuprinse în prezentul studiu, cât și spre locuitorii Ținutului Ciceului, care au 
devenit subiecți în anchetele sociologice întreprinse în teritoriu. De asemenea, le 
mulțumesc cadrelor didactice care au acceptat implicarea într-o formă sau alta în 
analiza, formularea unor recomandări și evaluarea acestei cercetări, precum 
referenților științifici, membrilor din comisia de îndrumare, altor cadre didactice și 
colegilor de la Centrul de Geografie Regională (cercet. șt. Ana-Maria Pop, șef 
lucrări dr. Lelia Papp, asist. univ. dr. Gheorghe Hognogi, drd. Julia Nagy). 

Pentru sprijinul necondiționat, răbdarea și insuflarea unor valori, menite a 
te călăuzi în orice domeniu ai activa, le mulțumesc înzecit părinților mei, pentru 
,,after school-ul” oferit indiferent de nivelul educațional; pentru ajutorul și sfaturile 
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I. FUNDAMENTE METODOLOGICE ŞI TEORETICE
PRIVIND ABORDAREA UNUI STUDIU DE GEOGRAFIE 

REGIONALĂ A ,,ŢINUTURILOR” 

1.1. OBIECTIVELE ȘI IPOTEZELE CERCETĂRII 
Analiza „ţinuturilor” se înscrie într-o tendinţă actuală în Geografia 

Regională, care are în vedere conturarea acestora ca entități teritoriale ce întrunesc 
atributele unui spațiu mental cu certe valențe de aplicabilitate în practicile de 
planificare și dezvoltare teritorială. În concordanță cu cele afirmate, cercetarea s-a 
focalizat pe următoarele obiective specifice: 
 fixarea unui cadru conceptual și dezvoltarea unor procedee și tehnici de

abordare a entităților teritoriale de tip ,,ținut”;
 demonstrarea funcționalității Ținutului Ciceului prin analiza

componentelor sale antropice, biotice și abiotice;
 realizarea unui studiu de geografie regională cu aplicabilitate, făcându-se

recurs la elementele specifice planificării și amenajării teritoriale;
 formarea profesională individuală (abilități, cunoștințe teoretice).

Pornind de la obiectivele fixate, studiul de față a urmărit validarea a două
ipoteze generale de lucru, și anume: 

1. dacă Ținutul Ciceului întrunește valențele unui spațiu mental?
2. dacă Ținutul Ciceului are atributele unei microregiuni funcționale?

1.2. CONSIDERAȚII ASUPRA CONCEPTULUI DE ,,ȚINUT” -
SEMNIFICAȚIA ACESTUIA ÎN CONTEXTUL GEOGRAFIEI REGIONALE 

1.2.1. Accepţiunile şi semnificaţiile termenului de ţinut 
 Nu puţine au fost semnificaţiile pe care termenul de ţinut le-a dobândit de-

a lungul timpului, fapt ce a determinat ca, în cele ce urmează, să se recurgă la o 
analiză detaliată asupra semnificaţiilor spaţiale şi funcţionale atribuite ţinutului, şi 
mai cu seamă, să-i fie identificate particularitățile prin care acesta se definește în 
studiul de faţă. 

Ţinutul, din punct de vedere etimologic, îşi are rădăcina în verbul tranzitiv 
a ţine („faptul de a ţine”). Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
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termenul poate fi înţeles ca „loc, regiune, parte, zonă, teritoriu, ţară”, „meleag, 
teritoriu de mare întindere, având anumite caracteristici specifice (de climă, relief)” 
sau „în Evul Mediu, în Moldova, era o unitate administrativ-teritorială 
corespunzătoare judeţului din Ţara Românească” (Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române, 1998). 

Accepţiunea cea mai răspândită a sintagmei ţinut a fost cea de teritoriu, 
fragment de spaţiu geografic cu anumite trăsături particulare. De asemenea, pe 
lângă conotaţiile de natură teritorial-administrativă, mentală, etnografică, 
sistemică, care vor fi de altfel dezbătute în acest studiu, ţinutul are şi o conotaţie 
literală, stilistică, însă care nu are nimic a face cu realitatea faptică, geografică.  

În consecinţă, se constată că definirea ţinutului este una generală, scara de 
reprezentare, precum şi funcţionalitatea acestuia primesc o semnificaţie extrem de 
largă, de la loc, componenta teritorială de bază, de rang inferior1, la ţară, categorie 
teritorială de rang superior, de maximă complexitate. Se impune, prin prisma 
analizei multitudinii semnificațiilor primite, a se fixa locul ținutului în cadrul 
taxonilor regionali.  

 
1.2.1.1. Ţinutul ca entitate politico-administrativă 
Analiza ţinutului ca entitate politico-administrativă are ca punct de pornire 

ţinuturile moldoveneşti, descrise pentru prima dată, atât din punct de vedere 
geografic, cât și politic, etnografic şi religios, în memorabila lucrare, scrisă în limba 
latină, Descriptio Moldaviae (1714-1716), în care autorul Dimitrie Cantemir 
atribuie ţinutului semnificaţia unei subdiviziuni a provinciilor, echivalentă în 
perioada respectivă (secolele XIV-XV) districtelor - „Toată Moldova se împărţea 
odinioară în trei părţi: Moldova de Jos, Moldova de Sus şi Basarabia, în care, la un 
loc, se numărau 23 de ţinuturi mai mici” (Pascu G., 1936). 

Organizarea administrativă a statelor medievale româneşti a pornit de la 
vechile structuri teritoriale, cunoscute sub numele de cnezate, ţări, câmpuri etc., 
însă pe măsura consolidării statelor, acest proces al organizării administrative s-a 
perfecţionat etapă după etapă, generalizându-se sub forma unor structuri teritoriale 
şi fiscale denumite ţinuturi în Moldova, judeţe în Ţara Românească şi districte în 
Transilvania (Burac C., 2002). Apariţia şi formarea acestor ţinuturi, precum şi 
etapele parcurse de acestea, de-a lungul întregii perioade medievale, au fost 
influenţate de evoluţia economică şi de extinderea stăpânirii otomane asupra 
teritoriilor româneşti est-carpatice. 
                                                 
1 În accepţiune geografică, locul poate corespunde unui punct, obiect de studiat sau 
amenajat, localitate, teritoriu de desfăşurare a unor fenomene geografice punctuale (Cocean 
P., 2010). 
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Apariţia şi constituirea ţinuturilor, în spaţiul est-carpatic, a reprezentat un 
subiect incitant pentru mulţi istorici, multitudinea părerilor influenţând, de altfel, 
fixarea momentului în care aceste unităţi teritorial-administrative au luat fiinţă. 
Potrivit izvoarelor documentare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul 
secolului XX, se constată că aceste „mici ţinuturi izolate de munte sau codru”  au 
„constituit în timpuri mai vechi o trăsătură specifică fiecărei „ţări” în parte” 
(Brătianu G.I., 1995), în timp ce părerea altor istorici (Xenopol A.D., Giurgescu 
C.C., Iorga N., Ciurea D.) a fost aceea că la baza structurilor teritorial-
administrative şi fiscale numite ţinuturi au stat cetăţile, oraşele, curţile domneşti,
cursurile de apă (Burac C., 2002), „modelele ardeleneşti şi polone” (Lungu V.,
1943) sau „delimitarea progresivă a zonelor de influenţă ale târgurilor” (Moldovanu
D., 1991). De asemenea, nu puţine au fost opiniile conform cărora ţinuturile ar
reprezenta, fie o formă a vechilor structuri prestatale, din perioada „anterioară sau
posterioară descălecării” (Xenopol A.D., 1988), fie au luat ființă spre sfârşitul
secolului al XIV-lea (Iorga N., ediţia 1983) sau în timpul domniei lui Alexandru cel
Bun (Giurgescu C.C., 1937).

Vasilescu V. (2006) afirmă că atât ţările, cât şi ţinuturile s-au format în 
aceeaşi perioadă, cu mult înaintea întemeierii voievodatelor, „ţările de ţinut precum 
şi ţinuturile au fost alcătuite din uniuni de sate care mai târziu au format 
voievodatele”, iar acestea „la un loc alcătuiau Spaţiul Carpatic. Acest spaţiu, grupat 
pe vetrele celor şapte civilizaţii ale epocii de piatră era aşezat pe vatra Daciei”. 
Acelaşi autor afirmă că ţinuturile s-au format „de la izvoarele Mureşului şi Oltului, 
de pe Tisa şi Dunăre până peste Nistru” şi reprezentau „mici unităţi 
administrative”, iar azi dintre acele ţinuturi „au rămas bine cunoscute(le) Ţinutul 
Topliţei, al Ciceului, Hotin, Soroca, Cetatea Alb`, Cetatea de Baltă, Suceava ş.a.” 

Burac C. (2002) constată că organizarea Ţării Moldoveneşti în ţinuturi își 
are rădăcinile în perioada domniei lui Petru I. Muşatinul (1375-1391), când acesta 
prin măsurile luate, de a acorda donaţii consistente, sate şi pământuri întinse, 
apropiaţilor săi pentru „dreapta şi credincioasa slujbă” a determinat ca stăpânii de 
moşii să devină „boieri privilegiaţi de domnie” (Papacostea Ş., 1988, citat de Burac 
C., 2002). Drept urmare, aceştia administrau, cu sensul de „ţinere, stăpânire”, 
„autonomiile locale” printr-un privilegiu primit din partea domnului ţării și, 
totodată, acordarea de privilegii a avut un rol decisiv în fărâmiţarea structurilor 
prestatale şi consolidarea „sistemului ţinutal” (DRH, Seria A, vol. I, 1969) de 
administraţie teritorială a Moldovei.  

La sfârşitul secolului al XIV-lea - începutul secolului al XV-lea, termenul 
ţinere a avut o însemnată conotaţie politico-administrativă, unii istorici afirmând 
că schimbările lingvistice survenite, de-a lungul timpului, în limba română, au 



30 

determinat ca „unităţile teritoriale date spre administrare celor apropiaţi 
voievozilor, să fie desemnate prin cuvântul de origine latină ţinut” (Ivănescu G., 
1947). Aceste structuri teritorial-administrative şi fiscale sunt consemnate pentru 
prima dată, în documentele vremii, cu denumirea slavonă de держал. 

În consecinţă, ţinuturile au reprezentat, mai bine de patru secole (cca. sec. 
XIV - sec. XIX), structuri administrativ-teritoriale şi fiscale specifice Ţării 
Moldovei. Cu toate acestea, se constată, potrivit scrierilor din Foia legilor 
provinciale şi a gubernului pentru teara de coroană Transilvania (1850-1859), că 
teritoriul Transilvaniei, între anii 1851-1852, era împărţit, de asemenea, în cinci 
ţinuturi, iar acestea la rândul lor în căpitănate, în număr de 36. Astfel, Transilvania 
era divizată în: Ţinutul Odorheiului format din 7 căpitănate, Ţinutul Reteagului 
avea tot 7 căpitănate (în această structură administrativă fiind inclus la vremea 
respectivă teritoriul analizat în acest studiu), Ţinutul Clujului format din 6 
căpitănate, Ţinutul Alba Iulia cu 10 căpitănate, respectiv Ţinutul Sibiului care 
cuprindea 6 căpitănate. Izvoarele documentare referitoare la această formă de 
organizare administrativ-teritorială din Transilvania sunt puţin consistente, astfel 
nu au permis o analiză detaliată asupra acestui subiect.  

În România, în perioada interbelică, în timpul instalării dictaturii regale de 
către Carol al II-lea, s-a adoptat o nouă constituţie, în 24 februarie 1938, potrivit 
căreia teritoriul românesc trebuia divizat în unităţi administrative denumite 
ţinuturi, fapt ce s-a consemnat în anul 1938 prin Legea administrativă dată prin 
decretul regal 2191, publicată în Monitorul Oficial nr. 187 în 14 august. Ţinutul 
avea personalitate juridică, fiind conceput ca o „circumscripţiune teritorială”, ca o 
unitate administrativă cu atribuţii economice, culturale, sociale, ce a luat fiinţă prin 
asocierea mai multor judeţe. În conturarea acestora nu se ţinea cont de 
configuraţiile vechilor provincii istorice ci trebuiau să se constituie în „entităţi 
geografice şi economice bine definite, punând laolaltă pe locuitorii înfrăţiţi ai 
României Noi, după nevoile reale ale lor, după aşezarea geografică firească, după 
căile de comunicaţie, după caracterul comun al vieţii economice, după resursele de 
care dispun” (Oroveanu M.T., 1986).Ca urmare a adoptării acestei forme de 
organizare politico-administrativă, teritoriul României era împărțit în zece ţinuturi, 
și anume: Suceava, Nistru, Dunărea de Jos, Mării, Bucegi, Olt, Timiş, Someş 
(unitate administrativ-teritorială din care făcea parte și teritoriul actual al Ținutului 
Ciceului), Mureş şi Prut (Figura 1). 
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Figura 1.  Ținuturile conform Legii administrative din 14 august 1938 
Sursa: Săgeată D. R., 2004 

Noua entitate administrativ-teritorială avea ca şi subunităţi descentralizate 
judeţul, plasa şi comuna. Această formă de organizare administrativ-teritorială nu a 
rezistat însă decât doi ani, astfel ignorarea de către rege a propriilor sale atribuţii a 
dus la numeroase pierderi teritoriale, la perturbări la nivelul economiei şi 
administraţiei, iar ca urmare a acestora, în 20 august 1940, s-a adoptat o lege ce 
desfiinţa ţinuturile şi repartiza bunurile din nou pe judeţe. După această dată, 
ţinutul ca formă administrativ-teritorială, în ţara noastră, nu a mai fost 
implementat (Săgeată R., 2004).  

La nivel internaţional, la momentul actual, termenul de ţinut este rareori 
întrebuințat pentru a desemna o formă de organizare administrativ-teritorială. În acest 
caz, relevantă este însă structura administrativ-teritorială a Federației Rusiei, întrucât 
aceasta cuprinde 86 subiecte federale (entități constituente), dintre care 22 de republici, 
9 ținuturi (în limba rusă край ori kraină), 46 de regiuni, 5 districte autonome, o 
regiune autonomă, respectiv 3 orașe cu statut de subiecți ai Federației (Dragomirescu 
S., Săgeată R., 2011). În ceea ce privește literatura de specialitatate internaţională, des 
este întâlnit termenul de ţinut sub denumirea de land (în Germania), pays (în Franţa), 
însă acest termen este unul general valabil, fiind utilizat de cele mai multe ori pentru 
definirea structurilor administrative de tipul „ţărilor”. 
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1.2.1.2. ,,Ținutul” ca spațiu mental. Mentalități tradiționale și identitate 
teritorială 

Spațiul în Geografia Regională reprezintă o condiție de sine qua non pentru 
manifestarea fenomenelor și proceselor geografice (Cocean P., 2002, 2010). Acestea 
din urmă, așadar, nu fac obiectul unui studiu individual, ci dobândesc semnificație 
doar prin raportarea directă la spațiul în care iau amploare, respectiv în care sunt 
percepute și trăite.  

În perioada actuală, ,,ținuturile” sunt înțelese ca fiind construcții reflectate 
în mentalul individual și colectiv, astfel analiza regională a ,,ținuturilor” deschide o 
nouă direcție de cercetare a acestor entități în geografie, care are în vedere 
individualizarea lor ca spații mentale.  

Cunoscut îndeosebi ca fiind un subiect de cercetare în științele socio-
umane, conceptul de spațiu mental se constituie într-o preocupare relativ recentă 
în domeniul geografiei. Deschiderea spre studierea și aprofundarea spațiului 
mental în literatura geografică poate fi pusă pe seama Geografiei perceptuale, 
vehiculată începând cu anul 1960, și definită ca un ,,studiu interdisciplinar 
întreprins de geografi, sociologi și psihologi, care cercetează percepția oamenilor 
asupra spațiului care aparține unor grupuri sociale. Scopul este comportamentul 
spațiului în cauză și acțiunile realizate de oameni pentru a explica, spre exemplu, 
hărțile mentale ca produs al acestor acțiuni explicative” (Leser H., coord., 2011).  

Promotori ai integrării conceptului de spațiu mental în studiile geografice, 
Tolman E. C.  (1948), Kaplan S. (1973) au analizat posibilitățile de reprezentare a 
spațiului prin intermediul hărților cognitive. Aceste studii au fost precedate de cele 
realizate de Glacken C. J. (1960, 1967, 1970), Lowental D.  (1961, 1972), Harvey D. 
(1969) Kaplan R., Kaplan S. și Deardorff H. L., (1974),  Walmsley D.J. și Lewis G. J. 
(1984, 1993), prin care se susținea ideea de environmental perception, mental space, 
behavioural geography. Cercetările vizau studierea modalităților de percepție a 
spațiului, a relației cognitiv-comportament, considerată ca având implicații directe 
în procesul de percepție asupra spațiului. Totodată, autorii au fost de părere că 
abilitatea indivizilor de a-și personaliza, construi și reprezenta structurile și 
trăsăturile propriului spațiu, are la bază tot procesul de percepție, influențat însă de 
factori externi și interni (grad de educație, tradiție, cultură, experiența cotidiană, 
experiența acumulată).  

Semnificația spațiului mental geografic este dezbătută și în studiile realizate 
de Yi Fu Tuan (1974), acesta definind legătura afectivă existentă între individ și 
mediul înconjurător, respectiv întreg complexul de interrelații ce se stabilesc între 
om și mediu, prin conceptul de topophilie.  
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Fremont A. (1976), tot în încercarea de a defini spațiul mental geografic, 
introduce conceptul de ,,espace vécu”. Individualizarea spațiului trăit, în opinia 
autorului, se face apelând la ,,un cumul de procese și elemente fizice și psihice ce țin 
de cunoașterea și asumarea teritoriului prin percepție directă (văz, auz) sau 
indirectă (atracție, respingere, atașare etc.), un spațiu supus acțiunilor umane de 
planificare, amenajare, organizare sau valorificare” (Fremont A., 1976 citat de 
Cocean P., 2010).   

Crearea unei identități teritoriale duce la o reprezentare subiectivă a 
spațiului, care, în accepțiunea lui Sorin Mitu (2002), face obiectul unei ,,geografii 
simbolice”. Geografia simbolică este definită de autorul menționat ca fiind 
,,reprezentări mentale ale spațiului politic, istoric sau cultural, generate la nivelul 
imaginarului social”. Totodată, prin geografia simbolică se identifică ,,mental 
spațiul înconjurător, aplicându-i etichete prin intermediul cărora îl clasifică și îl 
plasează pe un anumit loc al unei ierarhii valorice”, în funcție de care spațiul este 
perceput ca fiind ,,rău sau bun” (Mitu S., 2002). Descrierea spațiului într-o manieră 
subiectivă, în care acesta nu este văzut doar ca un suport al activității umane, ci este 
un spațiu implicat în viața locuitorului, prin care acesta din urmă își definește 
propria viață, propriile trăiri și imaginații, și care poate fi ușor transpus în 
simboluri, de regulă de ordinul celor etnografice, respectiv poate fi reflectat prin 
prisma unei identități colective, se aproprie tot mai mult de ceea azi se definește 
prin conceptul de ,,ținut”. 

Contribuții notabile în definirea spațiului mental geografic aduce Cocean 
P. (în perioda 1997-2011). Opinia autorului vine ca o definire complexă a spațiului 
mental, înțeles ca o ,,imbricare organică” a patru tipuri de spații,  fiind ,,teritoriul 
(spațiul regional) pe care o comunitate, dar și un individ aparținând acesteia, îl 
integrează în scara proprie de valori existențiale prin percepție (l’espace perçu), 
trăire (l’espace vecu) și imaginare (spațiul imaginat) (Cocean P., 2010).  Numeroase 
studii realizate de Cocean P. (1997, 1999, 2000, 2002, 2005, 2010, 2011) au avut 
menirea de a integra și stabili locul spațiului mental în geografia regională și, mai 
mult, rezultatele introspecțiilor sale s-au concretizat în individualiza unor spații 
mentale geografice de o calitate aparte, precum ,,țările” - ,,regiuni geografice tipice 
ale României” (Cocean P., 2000), respectiv, în ultimă instanță, ,,ținuturile”.  

În concordanță cu cercetările anterioare, Cocean P. (2010) definește, 
„ţinutul” ca fiind o entitate mentală, ,,un teritoriu locuit de o populaţie cu o cultură 
materială şi spirituală strâns ancorată în realităţile locului, un sistem spaţial definit 
de o aderenţă profundă a omului la substratul natural prin adaptare şi rezilienţă 
îndelungată, seculară, cu sublimarea realităţii geografice în spiritualitate” (Cocean 
P, 2010, p. 7). Se poate vorbi despre o ,,spațializare” a experiențelor spirituale și 
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sociale ale populației statornicite în teritoriul ,,ținuturilor”, însă aceasta 
(spațializarea) nu este una unitară ci condiționată de ,,experiență, mentalitate și de 
specificul diverselor zone geografice (,,ținuturi”) sau sociale ale civilizației 
românești tradiționale” (Crupa A., 2011). Spațiul, ce devine o coordonată esențială 
a existenței umane, este reprezentat subiectiv, fapt ce ,,duce, dincolo de simboluri 
și, implicit, de geografiile simbolice, la apariția unei geografii identitare specifice 
fiecărui grup ori subgrup” de populație (Țighiliu Iolanda, 1997).  

Abordarea teoretică a termenului de ținut, prin aspectele de geneză și 
semnificațiile dobândite de-a lungul timpului, fie că ținuturile au fost consemnate 
ca fiind o formă de organizare administrativ-teritorială (tinuturile moldovenești) 
ori au fost consolidate în jurul unor cetăţi, curți domnești, unde lupta pentru 
teritoriu, dar şi nevoia de respectare a unor legi bine scrise, le-a transformat într-un 
simbol al luptei pentru unitatea naţională, spirituală şi socială (Ținuturile Ciceului, 
Neamțului, Reghinului etc.), fie că acestea au apărut ca urmare a opresiunii străine 
ce a stimulat un sentiment de solidaritate etnică (Ținutul Secuiesc) sau au luat 
naștere în teritoriile ce s-au remarcat prin zestrea culturală (în special tradițională) 
și rigoarea cu care au fost conservate elementele de factură etnografică (Ținuturile 
Codrului, Bârgaielor, Topliţei, Pădurenilor, Mărginimii Sibiului etc.), relevă faptul 
că ataşamentul omului la spaţiul său, la locul natal, pe care nu-l părăseşte indiferent 
de circumstanţe, s-a realizat timp de secole, prin percepere (spaţiu perceput), trăire 
(spaţiu trăit) şi imaginaţie (spaţiu imaginat).  

Cristalizarea spațiul mental al ,,ținuturilor” a avut la bază gândirea 
tradițională, ce diferă de cea a omului modern, atât din punct de verere al crezului 
în valori spirituale și sociale diferite, cât și a mecanismului de realizare a acesteia. 
Omul tradițional identifică un mod specific de concepere și percepție a spațiului, ,,a 
vieții de zi cu zi, a societății și a propriei persoane” (Crupa A., 2011), acesta nu este 
indiferent față de existențele înconjurătoare și nici izolat în raport cu ele, ci 
stabilește o legătură ,,ontologică” între sine și mediu, situându-se în ,,rânduiala” 
naturii, iar activitatea sa este concepută astfel încât să îndeplinească rostul lumii 
(Drăgan R., 2000). În gândirea omului tradițional, spațiul devine nu doar un suport 
material, ci şi emoţional al tuturor acţiunilor şi reacţiunilor sale, fiind integrat în 
scara proprie de valori existenţiale, prin transmiterea din generaţii în generaţii a 
unui mod particular de viaţă, a aceluiași comportament și valori ale culturi 
tradiționale, unificatoare la nivelul comunității. Aceste particularități au stat la baza 
conturării unei identități teritoriale, ce reflectă specificitatea „ţinutului” și care, 
alături de anumiți factori naturali și economici, au creat unitate în interiorul 
„ţinutului”, delimitându-l de spaţiile învecinate. 
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Omul tradițional percepe spațiul ,,ținutului” în mod concret, însă nu se 
raportează la limitele realului, ci prin experiențele trăite, trece pragul imaginarului, 
ce în mentalitatea tradițională, devine palpabil și aproape material. Credința în 
existența unei instanțe superioare (Dumnezeu), precum și conturarea propriului 
spațiu prin prisma experiențelor spirituale, a legăturii ancestrale a omului cu locul 
natal, neamul și familia, îl determină pe omul tradițional al ,,ținutului” spre a-și 
structura spațiul piramidal, holarhic (vezi Structura spațiului mental, Cocean P. 
2004), având ca temelie pământul, ce se identifică cu proprietatea, moşia, cu plaiul 
natal de „o identitate unică, irepetabilă” (Cocean P., 2004). Următoarele paliere ale 
structurii spațiului mental al ,,ținuturilor” sunt completate de valenţele etnografice, 
cutumele alături de mituri, care se afirmă, de asemenea, ca elemente cu rol 
important în individualizarea ,,ţinuturilor” în raport cu entitățile teritoriale 
învecinate. Mai mult, în mentalitatea omului tradițional, miturile și cutumele, 
obiceiurile și tradițiile, limbajul și simbolistica religioasă devin „coduri” de 
reprezentare a realităților spațiului ,,ținutului”.  

Un ultim palier al structurii spaţiului mental al ,,ţinutului” şi căruia îi este 
subordonată întreaga existenţă umană, este Divinitatea. Credința în Divinitate îl 
face pe omul tradițional al ,,ținutului” să aibă o atitudine de acceptare a suferinței 
ca modalitate de purificare morală, de încredere în biruința binelui asupra răului. 
Această poziție a omului față de existențele spirituale, poate fi considerată o 
coordonată care în cultura tradițională stă la baza construirii imaginii asupra 
propriei identitați și identității celuilalt (Mehedinți S., 1941, citat de Crupa A., 
2011).   

Evoluţia spaţiilor mentale ale ,,ţinuturilor” românești a fost strâns legată de 
cea a factorilor fizico-geografici, socio-politici, culturali, astfel unele dintre ele s-
au consolidat în timp, iar altele s-au destructurat. Este necesar a se preciza faptul 
că, pe fondul caracterului deschis al spațiului mental, limita actuală a ,,ținuturilor”, 
chiar şi în cazul acelora care au un spaţiu mental de o mare calitate şi veridicitate, 
nu mai coincide cu cea inițială, ci s-a restrâns în jurul nucleului (cetăţi, oraşe, 
elemente ale cadrului natural) ce a stat la baza coagulării acestor entități teritoriale. 
În acest context, au fost identificate trei ipostaze care descriu situația actuală a 
,,ținuturilor” ca spații mentale (după Cocean P., 2011): 

‐ ,,ținuturi” care au un spaţiu mental bine conturat (Codru, Hârtibaciu, 
Mărginimea Sibiului, Banatul montan, Gorj, Teleorman etc.). În cazul 
acestora apare sentimentul mândriei, generat de apartenența la o anumită 
comunitate, care se individualizează în raport cu cea a spaţiilor învecinate 
printr-un grad ridicat de aderență la loc;  

‐ ,,ţinuturi” sinonime unor spaţii incipient structurate (Bârgaie, Târnave, 
Câmpulung, Neamţ, Ciceu etc.) corespund acelora care s-au păstrat vii în 
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Figura 2. ,,Ținuturile”din România
Sursa: Cocean P., 2010

memorie, însă autoidentificarea omului cu spaţiul nu este totală, spaţiul 
mental este franjurat ca urmare a intervenţiei anumitor factori alohtoni;  

‐ ,,ţinuturi” lipsite de un spaţiu mental perceptibil (Măcin, Covurlui, Trotuş 
etc.). În acest caz, spaţiul mental, fie s-a disipat până la negare, fie nu s-a 
coagulat şi conservat niciodată.   
Concluzionând, se poate afirma că ,,ținutul” ca entitate spațială mentală se 

definește prin atașamentul omului la un spațiu definit de același sistem de valori de 
factură istorică și etno-culturală, de aceleași trăsături mentale (comportament, 
gândire, manifestare etc.) și elemente identitare. Mai mult, raportarea subiectivă a 
locuitorului la spațiu, perceperea acestuia dincolo de limitele sale fizice, 
recunoașterea trecutului și prezentului prin prisma unor elemente-reper, au dat 
naștere unei identități colective, iar conservarea și perpetuarea ei asigură atât 
individualizarea ținutului în raport cu entitățile teritoriale înveciate, cât și 
menținerea acestor decupaje teritoriale ca entități distincte. 

1.2.1.3. ,,Ținuturile” cu valențe etno-culturale  
,,Ținuturile” cu valențe etno-culturale integrează în semnificația lor ceea ce 

Traian Herseni (1941) definea prin conceptul de ,,spații etnice”, și anume fiecare 
popor are un spațiu al său ,,spațiul etnic, social-subiectiv”, înțelesul lui fiind legat de 
,,mentalitatea colectivă, de experiența de vieață a poporului, bazată pe structura lui 
psiho-rasială și genul de vieață cristalizată în tradiția și activitățile spirituale” 
(Herseni T., cit. Crupa A., 2011). Totodată, autorul constată că aceste spații etnice 
diferă în funcție de 
specificul zonelor 
geografice sau sociale ale 
civilizației românești. 

Semnificația 
,,ținuturilor” cu valențe 
etno-culturale este 
strâns legată de cea a 
,,ținuturilor” ce sunt 
înțelese ca spații mentale 
etnografice. Spaţiul 
mental etnografic este 
un spaţiu trăit, de o 
consistenţă superioară şi 
de un autohtonism 
veritabil, iar în definirea 
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specificităţii acestuia se porneşte de la concepţia oamenilor asupra propriei vieţi. 
Mai mult, suprapunerea unor entități teritoriale cu cele purtătoare de valențe 
istorice și/sau culturale, chiar și de sorginte etno-culturală, devine o cerință 
obligatorie, în contextul creșterii gradului de coeziune socială. 

,,Ţinuturile” de factură etno-culturală și etnografică sunt reprezentate în 
teritoriile umanizate de o populație aderentă la același sistem de valori spirituale și 
morale, la aceeași cultură, obiceiuri, tradiţii, port popular, folclor și, totodată, de ,,o 
populaţie creatoare de o veritabilă cultură rurală, cu tente de mare specificitate în 
comparaţie cu cea a grupurilor umane învecinate” (Cocean P., 2010). Astfel, aceste 
elementele etno-culturale, cu un caracter unificator în interiorul ,,ținutului”, devin 
mărci identitare ale acestora, individualizându-le în raport cu entitățile teritoriale 
învecinate. Mărcile identitare cu valențe etno-culturale sunt promotori ai conturării 
unor stereotipuri etnice populare. Mitu S. (2006) afirma că aceste stereotipii sunt 
,,deosebit de pregnante” și ,,se întipăresc cu putere în mentalul colectiv și se repetă 
cu insistență, având o mare capacitate de rezistență în timp”, fiind adeseori utilizate 
în momentul în care se intră în contact cu o persoană ce aparține unui alt sistem de 
valori culturale, atribuindu-i-se trăsături specifice grupului etnic din care aceasta 
face parte.  

Coagularea spațială a ,,ținuturilor” cu valență etno-culturale a avut loc, în 
general, în teritoriile, în care au fost colonizaţi, începând cu secolul al XIII-lea, 
reprezentanţi ai diferitelor grupuri etnice (secui, sași, maghiari), un astfel de 
exemplu fiind Ţinutul Secuiesc. Ori, dimpotrivă, acestea au luat naștere ca urmare a 
opresiunii populației alohtone, fapt ce, din dorința de păstrare a unității naționale, 
a dus la consolidarea identității teritoriale prin repere etno-culturale specifice 
fiecărui ,,ținut” în parte (un astfel de spațiu fiind și cel al Ținutului Ciceului).  

1.2.2. Atributele spaţiilor de tip „ţinut” 
Analiza semnificaţiilor pe care termenul ţinut le-a primit de-a lungul 

timpului a permis ca în această parte a studiului să se recurgă la o individualizare a 
atributelor spaţiilor de tip ,,ţinut”. 

Originalitatea și unicitatea istorică sunt două atribute ce definesc spațiile 
de tip ,,ținut”. Atributele sunt strâns legate de particularitățile de geneză ale 
,,ținuturilor”, întrucât, în numeroase cazuri, acestea au fost conturate în jurul unui 
nucleu de sorginte istorică (au luat naștere ca domeniu al unei cetăți, în jurul unor 
curți domnești ori ca formă de organizare administrativ-teritorială - Ciceu, Neamț, 
Reghin etc.), naturală (pădure, codru, elemente hidrografice sau forme de relief – 
Codru, Pădureni, Târnave, Măcin, Bârgaie etc.) ori în teritoriile umanizate de 
diferite grupuri etnice (Ținutul Secuiesc). De asemenea, un rol important în 
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dobândirea acestor atribute l-au avut factorii ce au marcat evoluția ,,ținuturilor”, și 
anume: evenimentele istorice ce au vizat diferitele atacuri de cucerire ale cetăților; 
deciziile de restructurare administrativ-teritorială; invazia populației alohtone; 
vechea statornicie a populației într-un teritoriu, însă fidelă aceluiași sistem de valori 
culturale și spirituale. Toate aceste evenimente au avut menirea de a consolida și 
păstra identitatea colectivă, bazată pe specificul teritorial, transpus, în cele mai 
multe cazuri, în elemente ale culturii populare (elemente etnografice, obiceiuri, 
mituri, gândiri tradiționale) sau etno-culturale, care devin, de obicei, criterii de 
delimitare spațială a teritoriilor de tip ,,ținut”. 

Rezilienţa este un atribut ce defineşte ,,ţinuturile” ce s-au adaptat, s-au 
autoreglat şi au persistat în timp şi spaţiu sub influenţa anumitor factori distructivi 
(Cocean P., 2010). Această trăsătură este specifică, îndeosebi, ,,ţinuturilor” 
suprapuse teritoriilor ce s-au aflat pentru o lungă perioadă de timp sub incidența 
deciziilor de restructurare a teritoriului pe criterii politico-administrative, având ca 
efect perturbarea matricei structurale a ,,ținuturilor” (Ținutul Ciceului – vezi cap. 
III, Codrului etc.), și totodată, este o particularitate ce definește ,,ținuturile” 
localizate în zonele unde, un timp îndelungat, s-a încercat substituirea tradiţiilor, 
obiceiurilor, formelor ancestrale de organizare a populaţiei autohtone. Drept 
urmare, ,,ținuturile” nu s-au destructurat sub impactul negativ al factorilor 
amintiți, ci, contrar, s-au consolidat prin crearea unei identităţi proprii, prin 
cultivarea unui sentiment de solidaritate naţională. 

Caracterul fizionomic reprezintă un alt atribut definitoriu al „ţinuturilor”, 
care are un rol important în conturarea funcționalității microregiunilor de tip 
,,ținut”. ,,Ţinuturile” sunt, în proporție covârșitoare, spații de tip rural, străbătute, 
în general, de artere hidrografice, de-a lungul cărora sunt dispuse axele de transport 
importante, ce asigură o bună conexiune între așezările localizate în culoarul 
acestora și cele situate în exteriorul ,,ținutului”. Totodată, aceste culoare devin axe 
de tranzit ale fluxurilor de masă, energie și interese, din și înspre ,,ținut”. Spre 
aceste artere hidrografice şi de transport majore converg fluxurile din ,,ţinut”, aici, 
în anumite cazuri, sunt localizate așezări cu rol de polarizare, îndeosebi de rangul 
celor comunale şi supracomunale, de importanță locală, specifice de altfel acestei 
structuri teritoriale (cazul Ținutului Ciceului este relevant în acest sens, vezi cap. 
VII). De asemenea, caracterul fizionomic al ,,ținuturilor” le imprimă acestora 
specificul economic, și anume cel agricol.  

Un alt atribut aparte este dat de caracteristicile populaţiei  ,,ţinuturilor”. 
Locuitorul ,,ținutului” prezintă o serie de particularităţi, derivate din relaţia 
ancestrală existentă între acesta şi cadrul natural, reflectate cel mai adesea în 
comportament, mentalitate, percepția despre sine și despre spațiul în care 
viețuiește. Specificitatea trăsăturilor populației poate fi pusă în anumite teritorii pe 
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seama aspectelor legate de etnie (spre exemplu în Mărginimea Sibiului). Deseori, 
aceste particularități conlucrează la conturarea identității colective, prin prisma 
căreia ,,ținutul” se individualizează în raport cu entitățile teritoriale învecinate.   

Atributele funcţionale ale ,,ținuturilor” sunt slab prefigurate, dat fiind 
faptul că acestea se suprapun în general spaţiilor de tip rural, ori acelora ce au în 
componență orașe de rang inferior. Această situație ridică probleme în ceea ce 
privește polarizarea întregului teritoriu de o localitate cu rol de pol supracomunal, 
ori de o localitate urbană de talie mică, astfel în anumite areale are loc o mișcare 
centrifugă a vectorilor de dezvoltare, fluxurile fiind orientate spre așezările urbane 
dezvoltate, situate în exteriorul ,,ținutului”. Pe de altă parte, valorificarea 
,,ținuturilor” ca entități spirituale unice, văzute ca un întreg ce funcționează pe 
principiul integrității2, în care ,,disfuncțiile sunt înlăturate de cooabitarea și 
interrelaționarea îndelungată a unităților componente” (Cocean P., 2002), în 
legătură directă cu axele de gravitație ale teritoriului și dezvoltarea localității ce se 
afirmă ca centru polarizator în interiorul ,,ținuturilor”, pot face ca aceste stucturi 
teritoriale să devină funcționale. Cu toate acestea, nu trebuie făcută abstracție de 
relațiile pe care teritoriul le întreține cu centrele gravitaționale de tip urban, situate 
în exteriorul ,,ținutului”, ci trebuie reglementate pe criterii bazate pe relațiile de 
colaborare, respectiv pe cele ierarhice, ce au în vedere faptul că centrul gravitațional 
existent în interiorul ,,ținutului” satisface nevoile locuitorilor la nivel microregional 
(înțelese ca relații de independență funcțională), iar cel extern, la nivel subregional, 
regional, supraregional etc. (relații de dependență funcțională). 

Se constată, analizând semnificaţiile şi atributele structurale şi funcţionale ale 
,,ținutului”, că acesta reprezintă o structură teritorială care îşi poate demonstra unitatea 
şi viabilitatea pe termen lung prin originalitatea ei materială şi spirituală, prin relaţiile 
ce se stabilesc între individ şi spaţiul său de viaţă, prin caracterul fizionomic ce permite 
existenţa relaţiilor de schimb de interese, masă, energie, „între părţile sale, şi între el, ca 
întreg, şi mediul înconjurător” (Mac I., 2000, p. 495). 

Semnificaţiile şi atributele ,,ținutului” ne permit a-l defini ca fiind un taxon 
regional autohton, ce azi coincide cu un spaţiu geografic, cel mai adesea de 
dimensiunea unei microregiuni, delimitat prin criterii mentale, funcţionale și 
naturale. ,,Ținutul” se extinde pe forme de relief variate, având o bază de susţinere 
puțin diversificată, însă posedă o remarcabilă zestre istorică şi culturală proprie. 
Aceste unități teritoriale se caracterizează prin rezilienţă, prin originalitate și 
unicitate istorică, prin armonia interrelaţiilor statornicite între individ şi loc, a 
aderenţei populaţiei la acelaşi sistem de valori spirituale şi morale, precum şi prin 
aspectele fizionomice, ce permit convergenţa vectorilor de dezvoltare spre poli de 
importanță locală. 

2 Vezi I. Ianoș, 2000, p. 38. 
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1.2.3. Analiza semnificațiilor ,,ținuturilor” în raport cu alți taxoni 

regionali  
Analiza ,,ținuturilor” în raport cu alţi taxoni regionali capătă o semnificaţie 

deosebită, în condiţiile în care, datorită diversităţii ipostazelor pe care ,,ţinutul” le 
îmbracă, acesta nu este bine conturat în cadrul taxonilor regionali, nu este situat pe 
un palier care să-l definească în raport cu cei de rang inferior sau superior. Statutul 
incert, în ceea ce privește definirea ,,ținutului” ca taxon regional, generează o serie 
de ambiguități în individualizarea trăsăturilor acestuia, în primul rând, în raport cu 
cele ale ,,țărilor”, deoarece se constata că, până la un anumit nivel de înţelegere şi 
percepere, aceşti doi taxoni se aseamănă.   

 
1.2.3.1. ,,Ţări” şi ,,ţinuturi” 
Analiza ,,țărilor” şi ,,ținuturilor” se înscrie într-o tendinţă actuală, iniţiată 

de Cocean P. (1997-2010), de valorificare a acestora ca spaţii mentale în Geografia 
Regională. Cele două tipuri de entități teritoriale ar putea fi asociate, în funcție de 
evoluția lor funcțională, cu regiunile de program cu însuşiri sistematice (,,țările”) 
sau cu asociaţiile intercomunitare de proiect (,,ținuturile”), reprezentând astfel un 
instrument de lucru în practicile de amenajare și planificare teritorială. 

,,Țările” sunt unităţi teritoriale bine definite în cadrul taxonilor regionali, 
întrucât, datorită elementelor sale de individualizare spaţială, structură sistematică 
şi funcţii teritoriale, au fost considerate de către Cocean P. (1997) „regiuni 
geografice tipice ale României” iar de către Cocean P. şi Ciangă N. (2000) „spaţii 
mentale veritabile”. În schimb, ,,ținuturile” îmbracă o diversitate de ipostaze, 
problematice din punct de vedere al individualizării lor teritoriale, însă putând fi 
mai ușor asociate, după modul de organizare și particularități, microregiunilor. 

Analiza ,,țărilor” şi ,,ținuturilor” din punct de vedere al genezei scoate în 
evidență faptul că ,,țările” au luat fiinţă, începând cu secolul al XIII-lea, prin 
fragmentarea spaţiului mental românesc odată cu inserţia alohtonilor (colonizarea 
ungurilor, saşilor, secuilor), însă impactul acestora a fost minimalizat datorită existenţei 
unei structuri etnice compacte, precum şi a conservării moştenirii lingvistice şi 
culturale, a obiceiurilor, tradiţiilor şi folclorului, astfel componenta spirituală s-a 
conservat în memoria colectivă. În literatura de specialitate, se precizează de asemenea 
că ,,țările” deţineau funcţia politico-administrativă „[...] românii apar organizaţi în 
forme teritorial-politice numite „ţări” (Pâle Luminiţa, 2010). În ceea ce privește 
„ţinuturile”, acestea, în numeroase cazuri, au luat naştere „[...] ca efect al regionărilor 
politico-administrative în Moldova, încă din perioada întemeierii ei ca formaţiune 
statală în secolele XII-XIV”, respectiv unele dintre ele au fost consemnate ca domenii 
ale unor cetăți ori s-au dezvoltat în jurul unor curți domnești sau în teritoriile unde au 
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fost colonizate diferite grupuri etnice. În consecință, ţinutul a reprezentat pentru 
Moldova o structură administrativ-teritorială, în timp ce pentru Transilvania, care încă 
din secolul al XI-lea s-a confruntat cu invazia maghiară, conturându-se astfel ,,țările”, 
„[...] nu a reprezentat o entitate politico-teritorială, decât în fază incipientă a evoluţiei 
sale, în secolele VIII-X, când s-au cristalizat voievodatele şi cnezatele populaţiei 
autohtone româneşti” (Cocean P., 2010), motiv pentru care, se poate afirma că 
,,ținuturile”, pe teritoriul transilvănean, au reprezentat o formaţiune prestatală, un 
stadiu incipient în conturarea ,,țărilor”. 

Poziţia geografică a ,,țărilor” indică o condiţionare de ordin natural, marea 
majoritate a acestora sunt localizate în spaţii pericarpatice. Un rol important în 
localizarea acestora a avut-o tocmai procesul de colonizare din secolele XI-XIV, ce a 
vizat punctele nodale ale teritoriului, de o mare accesibilitate, cu resurse variate, cu 
terenuri pretabile pentru desfăşurarea activităţilor agricole. Drept urmare, populaţia 
autohtonă, sub presiunea exercitată de alohtoni, s-a retras periferic, spre obârşiile 
văilor, spre poalele munţilor, platourile şi culmile montane cu funcţie de adăpost. 
Aşadar, ,,țările” se suprapun peste depresiunile intra sau submontane, situate în 
imediata vecinătate a arcului carpatic, unele dintre ele închise spre exterior, fapt ce a 
generat un sentiment de solidaritate etnică, de conservatorism spiritual, de creare a 
unei identităţi proprie, a unei mentalităţi colective, a unei relaţii intim statornicită între 
om şi loc (Ianăș Ana-Neli, 2011). Racordarea spirituală a omului la loc este specifică şi 
,,ținuturilor”, dar, deşi unele au luat fiinţă ca urmare a presiunii exercitate din exterior, 
în lipsa unor condiţionări de ordin natural, ,,ținuturile” extinzându-se ,,pe suprafeţe cu 
o morfologie mozaicată, de la câmpie la munte, fără predilecţie pentru una sau alta
dintre formele majore de relief” (Cocean P., 2010), spaţiul mental este unul rarefiat, slab
conturat ori acesta s-a restrâns, lăsând loc consolidării unor entităţi cu o altă structură
şi cu alte funcţii. Autoidentificarea omului cu spațiul apare doar în jurul nucleului3 ce a
stat la baza consolidării ,,ținuturilor”, spre exteriorul acestuia, spaţiul mental cu timpul
s-a disipat, în unele situații, până la negare. Exemple precum Ţinutul Ciceului, respectiv
al Neamţului, sunt relevante în acest sens, actualmente limita acestora urmărește
teritoriul din împrejurimile Cetăţii Ciceului şi Neamţului, deşi iniţial limita
,,ținuturilor” era mult mai extinsă. O situație asemănătoare este caracteristică și
Ţinutului Codrului, teritoriul spaţiului mental s-a restrâns în preajma pădurii, care a
stat la baza consolidării ,,ținutului”, teritoriul fiind ales pentru funcţia sa de adăpost,
însă caracterul său fizionomic de teritoriu deschis a permis inserţia populației
colonizatoare.

3 Cetăţi, localităţi, elemente ale cadrului natural, acestea de altfel au dau şi numele 
„ţinuturilor” – Pădurenilor, Codrului, Târnavelor, Măcinului, Reghinului, Neamţului, 
Ciceului, Secaş, Argeşului etc.  
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,,Țările” şi ,,ținuturile” sunt unităţi teritoriale polarizate, convergenţa 
vectorilor fiind asigurată de fizionomia acestora. În ambele cazuri, convergenţele 
hidrografice majore (arterele hidrografice în lungul cărora sunt dispuse axele 
rutiere) reprezintă puncte de convergenţă a fluxurilor din teritoriu, de regulă aici 
fiind dezvoltate localităţi cu rol de polarizare de diferite ranguri. Gravitaţia naturală 
şi antropică, în funcție de capacitatea de atracție a centrului polarizator, este de tip 
centripet. Arterele hidrografice cu o dispunere radiară în cadrul teritoriului 
,,țărilor” şi al ,,ținuturilor” asigură o fluenţă internă optimă a vectorilor purtători de 
masă, bunuri, energie, informaţie şi interese. Spre deosebire de ,,țări”, unde rolul de 
centru polarizator îi revine, în majoritatea cazurilor, unei localităţi urbane, capabilă 
să satisfacă nevoile individului, în cazul ,,ținuturilor”, unele dintre ele fiind prin 
excelenţă spaţii rurale, are loc o polarizare supracomunală, resim influenţa 
centrelor polarizatoare urbane aflate în proximitatea ,,ținuturilor” sau a celor cu rol 
polarizator regional sau supraregional, care prin statutul lor de oraşe întrunesc o 
serie de funcţii ce le depăşesc în importanţă pe cele ale localităţilor rurale. Cu toate 
acestea, în unele ,,ţinuturi”, rolul polarizator îi revine unei localităţi urbane, în 
special, de rangul inferior, situaţie în care limita de acţiune a polului poate coincide 
cu suprafaţa ,,ținutului”. 

 
Tabelul 1. Analiza comparativă a particularităților „ţărilor” şi „ţinuturilor” 

 

Caracteristici comune 
Caracteristici diferite 

„Țările” „Ținuturile” 
‐ unităţi teritoriale delimitate 

pe criterii funcţionale, 
naturale şi mentale; 

‐ spaţii preponderent rurale; 
‐ edificarea lor în timp istoric; 
‐ originalitatea şi unicitatea 

lor istorică; 
‐ autoidentificarea omului cu 

locul și coagularea unui 
spațiu mental; 

‐ spaţiul mental s-a 
consolidat ca urmare a 
presiunii exercitate din 
exterior, de alohtoni; 

‐ ataşamentul omului la 
spaţiul său s-a realizat prin 
percepere, trăire şi 
imaginaţie; 

‐ entități teritoriale clar 
individualizate în cadrul 
taxonilor regionali; 

‐ „regiuni geografice tipice ale 
României”; 

‐ deţineau funcţia politico-
administrativă 

‐ au luat fiinţă prin 
fragmentarea spaţiului 
mental românesc, odată cu 
inserţia alohtonilor; 

‐ se suprapun, în general, 
depresiunilor intra sau 
perimontane; 

‐ spaţiul mental este, 
îndeosebi, de tipul celui 
semideschis; 

‐ grad ridicat de conservare a 

‐ îmbracă o diversitate de 
ipostaze; 

‐ pot fi asociate 
microregiunilor; 

‐ funcţia politico-administrativă 
era specifică ţinuturilor din 
Ţara Moldovei; 

‐ consolidarea lor în jurul 
cetăților, curților domnești, 
în teritoriile definite de un 
sistem unitar de valori 
culturale; 

‐ se extind pe suprafeţe 
mozaicate, de la câmpie la 
munte; 

‐ spațiul mental este, în 
general, de tipul celui 
deschis; 
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‐ prezența unor elemente-
reper și conturarea unei 
identități teritoriale; 

‐ entităţi spirituale şi 
etnografice inedite; 

‐ grupuri etnice compacte; 
‐ omogenitatea economică; 
‐ convergenţele axelor 

hidrografice majore 
reprezintă puncte de 
convergenţă ale fluxurilor 
vectorilor de dezvoltare; 

‐ entități teritoriale 
polarizate; 

‐ raporturile biunivoce cu 
unităţile teritoriale 
învecinate; 

‐ reziliența entităților 
teritoriale de tip ,,țară” și  
,,ținut”. 

elementelor specifice 
culturii populare; 

‐ spațiu mental perceptibil în 
cazul tuturor regiunilor de 
tip ,,țară”; 

‐ limita spațiului mental 
coincide în unele cazuri cu 
limita inițială a acestuia; 

‐ în cele mai multe cazuri, 
rolul de centru polarizator 
îi revine unei localităţi 
urbane; 

‐ spaţiul limită de acţiune a 
polului gravitațional  
coincide, în general, cu 
suprafaţa ,,țărilor”; 

‐ au echivalent în literatura de 
specialitate internaţională 
(pays, land). 

‐ limita spațiul mental nu 
coincide cu limita inițială a 
acestuia; 

‐ disiparea spațiul mental 
până la negare, pe măsură 
ce distanța crește față de 
nucleul ce a stat la baza 
conturării entităților 
teritoriale de tip ,,ținut”; 

‐ rolul de centru polarizator 
îi revine unei localități 
rurale ori unui oraș de rang 
inferior; 

‐ aria limită de acţiune a 
polului intern de gravitație 
nu coincide cu întreaga 
suprafață a ,,ținutului”; 

‐ apariția frecventă a 
arealelor polarizate 
centrifug. 

Atât ,,țările”, cât şi ,,ținuturile” s-au dezvoltat ca structuri spirituale şi 
etnografice inedite, fiecare dintre aceste unităţi teritoriale fiind un spațiu al 
creativităţii în domeniul etnografic, şi nu numai. Pe de altă parte, conturarea 
,,ținuturilor” şi ,,țărilor” în timp istoric a facilitat crearea unui sistem de relaţii 
optime cu unităţile teritoriale învecinate, iar prin intermediul acestor relaţii 
biunivoce se realizează intrările şi ieşirile din sistem teritorial al ,,țărilor”, respectiv 
al ,,ținuturilor”, asigurând inclusiv feed-backul acestora. 

Stabilitatea sistemului teritorial al ,,țărilor” şi ,,ținuturilor” este asigurată de 
trăsătura de bază a acestora, ,,rezilienţa”, de capacitatea de adaptare şi de a persista 
în timp şi spaţiu. Această caracteristică este însă mult mai evidentă în cazul 
„ţărilor”, mai ales atunci când se analizează limita spaţiului mental al acestora, care, 
în majoritatea cazurilor, a rămas aceeaşi de-a lungul timpului, chiar dacă de 
nenumărate ori s-a încercat surmontarea acesteia de către populaţia alohtonă. 

Aşadar, se constată că ,,ținuturile” posedă o serie de trăsături (extensiune 
spațială, particularități de geneză, forme de relief ocupate, specificul spațiului 
mental și coagularea acestuia, tipul polarizării, funcții deținute) care îl 
individualizează în raport cu cele ale ,,țărilor” (Tabelul 1).  
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1.2.3.2. „Ţinuturi” şi microregiuni 
În încercarea de a delimita, în cadrul taxonilor regionali, un palier al 

,,ținutului”, care să-l definească şi să-l individualizeze în raport cu taxonii de rang 
inferior sau superior, s-a plecat de la ipoteza conform cărora ,,ţinutul”, prin 
extensiunea spațială, caracteristici fizionomice, trăsăturile funcționale, relațiile 
instaurate între componentele acestuia, întruneşte valențele unei microregiuni. 
Așadar, în cele ce urmează, s-au decelat caracteristicile celor doi taxoni, pentru a 
vedea în ce măsură se validează ipoteza formulată. 

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, „microregiunea este un 
teritoriu restrâns în cadrul unei regiuni urbanistice”. Drept urmare, o primă 
caracteristică a microregiunilor este dată de scara de reprezentare teritorială, 
trăsătură care, pe de altă parte, se constituie într-un punct de pornire în validarea 
ipotezei conform căreia ,,ținuturile” ar trebui asociate unor microregiuni. Afirmația 
se bazează pe faptul că extensiunea spațială a ,,ținuturilor”, în majoritatea cazurilor, 
este una modestă, agregarea sistematică şi mentală apare, cu precădere, în preajma 
nucleului ce a stat la baza consolidării ,,ținuturilor”, astfel limita actuală a acestora 
nu mai coincide cu limita iniţială, nici sub aspect mental, nici funcţional, ci este 
mult mai restrânsă. De asemenea, se constată că microregiunea reprezintă o parte 
componentă în cadrul unei regiuni, având limite mai mult sau mai puţin conturate, 
iar delimitarea şi individualizarea de restul regiunii, respectiv de alte microregiuni, 
se face prin elementele cadrului natural, considerate omogene, aspectele socio-
culturale, economice (nivel de dezvoltare, calitatea vieţii etc.)4. Acest aspect 
întăreşte premisa formulată anterior, deoarece ,,ținuturile” sunt entităţi spaţiale ale 
căror perspective sunt „cu totul incerte de a substitui alţi taxoni (provincia 
geografico-istorică, regiunea sau judeţul), datorită conturării acestora ca unităţi 
bine precizate” (Cocean P., 2010, p. 11). Așadar, deşi ,,ținuturile” deţin o serie de 
caracteristici ce le individualizează în raport cu teritoriile învecinate, delimitarea 
acestora realizându-se prin prisma criteriului mental, natural, istoric, precum și a 
celui funcţional, sunt semnalate anumite dificultăți în stabilirea limitelor, îndeosebi 
ale celor funcționale, deoarece centrul polarizator este de obicei o localitate rurală 
sau un oraș de rang inferior, astfel, apar areale polarizate centrifug, fapt ce 
îngreunează operaţia de delimitare a teritoriului ,,ținuturilor”. 

Într-un studiu realizat de Schimidt-Kallert E. (2005), microregiunea este 
descrisă ca fiind o unitate teritorială distinctă, iar ca extensiune și funcții se află sub 
nivelul regiunilor, dar peste nivelul satului. Sistemul microregiunilor presupune ca 

4 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998, Academia Română, Institutul de 
lingvistică „Iorgu Iordan”. 
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aşezările să fie grupate în jurul unui centru polarizator, care, în cele din urmă, 
asigură caracterul funcţional al acestor structuri teritoriale. Mai mult, autorul 
susține ideea consolidării spațiului rural în microregiuni, întrucât o microregiune 
este mult mai puternică, mai viabilă, fiind capabilă să dezvolte un sistem de relații 
(schimb de mărfuri, informații și inovare) între localitățile vecine din interiorul 
acesteia, decât un sat ce încearcă să se dezvolte pe cont propriu (Schimidt-Kallert 
E., 2005, p. 9-10).  

În validarea ipotezei formulate în această parte a studiului vin, de 
asemenea, politicile regionale ale Uniunii Europene5 cu privire la organizarea 
spațiilor rurale în microregiuni. Conform acestora, microregiunea reprezintă un 
spaţiu de dezvoltare, o unitate statistică definită în baza unei întregi reţele, a unor 
legături funcţionale existente între aşezările rezidenţiale, transport şi nivelul mediu 
al serviciilor de furnizare. Microregiunile rezultă prin asocierea voluntară a unui 
număr variabil de unităţi politico-administrative de rang inferior (comune şi 
localităţi urbane mici), care au aceleaşi caracteristici şi care pot asigura 
complementaritatea necesară organizării şi planificării optime a teritoriului, 
utilizarea complexă a forţei de muncă, consolidarea unei reţele de infrastructurii 
tehnice care să servească economia şi populaţia din întregul său teritoriu (Puiu V., 
Mitran Cristina-Monica, 2008, p. 87-88). Asocierea acestor comune are loc în jurul 
unui centru de gravitaţie, reprezentat fie de un oraş de talie mică, fie de o localitate 
rurală cu rol de gravitaţie supracomunală, care îi prefigurează funcţionalitatea 
microregiunii, prin evidenţierea şi stimularea vectorilor purtători de masă, 
informaţie, energie şi interese, prin radiografierea capacităţii lor operaţionale în 
sistemul teritorial astfel creat.  

În concordanță cu analizele realizate anterior, se constată că ,,ținuturile” 
însumează atributele definitorii ale unei microregiuni, întrucât asemenea acesteia, 
s-au dezvoltat cu secole în urmă, în jurul unui centru polarizator6, actualmente
acesta își dovedește coerența prin prisma sistemului de relaţii şi reţele ce s-au
edificat în timp istoric între elementele componente ale localităților, și între ele ca
întreg, respectiv prin interrelațiile cu sistemele teritoriale învecinate (Figura 3).
Așadar, calitatea ,,ținuturilor” de entități spirituale, relațiile existente între

5 The roots of spatial development and planning in Hungary, 
www.pict.hu/documents/docs/ planning_in_hungary.pdf. 
6 În opinia lui Moldoveanu D. (1991), ,,ținuturile” au rezultat prin delimitarea progresivă a 
zonelor de influenţă ale târgurilor”, iar  Burac C., (2002) afirmă că la baza structurilor 
teritorial-administrative şi fiscale numite ţinuturi au stat cetăţile, oraşele, curţile domneşti. 
Acestea din urmă joacă rolul locurilor centrale, spre care erau orientate toate fluxurile din 
teritoriul ,,ținutului”.  
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componentele acestora, potențialul resurselor deținute, gradul ridicat de 
conectivitate la rețelele de circulație, respectiv prezența în interiorul ,,ținutului” a 
unei localități cu rol polarizator, prefigurează  caracterul  funcțional ale acestor 
structuri teritoriale. Chiar dacă, în anumite cazuri, acțiunea centrului polarizator 
are un caracter limitat, există perspective viabile în vederea consolidării acestuia, 
prin valorificarea atributelor cu valențe sistematice ale ,,ținuturilor” (vezi cap. 
1.2.4.), care puse în legătură directă cu axele de tranzit ale teritorului asigură o bună 
circulație a vectorilor purtători de dezvoltare în interiorul și spre exteriorul 
,,ținutului”.  

 
 extensiunea spațială redusă; 
 limite modest prefigurate; 
 delimitate prin criteriu socio‐cultural (mental), funcțional, 

natural; 
 rezultate prin asocierea voluntară a unui număr variabil de 

U.A.T. –uri de rang inferior, însă care au aceleași caracteristici: 
 dezvoltate în jurul unui pol gravitațional, reprezentat de un 

oraș de talie mică sau de o localitate rurală; 
 dezvoltate pe baza unui sistem de  rețele existent între 

localități; 
 funcționează prin prisma relațiilor existente între localitățile 

din interior, respectiv între componentele acestora; 
 sinonime unor entități tradiționale, ce‐și găsesc un 

corespondent în vechile forme de organizare administrativ‐
teritoriale (plăși, ocoale, ținut); 

 teritoriul aparține aceluiași spațiu mental. 

 

Ținuturi   Microregiuni 

Atribute și caracteristici comune 

 
 

Figura 3. Microregiunea – corespondent al ,,ținutului” în cadrul taxonilor regionali 
 
Asocierea termenului de microregiune ,,ținuturilor” este susținută și în 

studiul realizat de Cocean P. (2014). Autorul precizează că datorită funcțiilor sale, 
microregiunea poate fi sinonimă unor entități tradiționale, cum ar fi Ocoale, Plăși 
sau Plaiuri, subdiviziuni teritoriale ale districtelor (județe) în Moldova și Țara 
Românească, în secolul XVIII (Istoria Românilor, VI, 2002, p. 318-319, citat de 
Cocean P., 2014, p. 4). Microregiunile ca forme tradiționale de organizare 
teritorială și de cooperare, condiționate de dezvoltarea majorității habitatelor 
umane în luncile râurilor, pot fi înțelese ca o formă de continuare a „cnezatelor de 
vale” (Istoria românilor, III, 2001, p. 378), și/sau pot fi asimilate numeroaselor 
ținuturi,  prezente ca forme incipiente de organizare spațială în toate provinciile 
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istorice-geografice din România (Codru, Ciceu, Mărginimea Sibiului, 
Hârtibaciului, Bârgău, Ținutul Pădurenilor, Gorj, Vâlcea, Trotuș, Neamț etc.).  

În prezent, există tendința de a asocia microregiunea cu Grupurile de 
Acțiune Locală (GAL), întrucât acestea devin mult mai rapid eligibile în ceea ce 
privește accesarea unor fonduri europene pentru dezvoltarea propriului teritoriu, 
însă Cocean P. este de părere că această acțiune are numeroase inconveniențe, 
transpuse cel mai adesea în delimitarea, atât funcțională, cât și mentală a 
microregiunilor de tip GAL. În accepțiunea autorului, delimitarea unei 
microregiuni funcționale trebuie să aibă în vedere o serie de condiții, precum 
prezența unui centru de atracție (de regulă un oraș mic) pentru întreg teritoriul 
microregiunii, polul de creștere locală trebuie să aibă infrastructură teritorială 
diversificată, iar teritoriul atribuit microregiunii trebuie să aparțină aceluiași spațiu 
mental, deoarece coeziunea socială s-a dovedit a fi superioară într-un asemenea 
context (Cocean P., 2014, p. 4, p. 6).  

Mai mult, se constată că în perioada actuală, unul dintre dezideratele 
Uniunii Europene, este acela de a delimita unităţi teritoriale de rang mijlociu-
inferior (NUTS IV), de tipul microregiunilor sau asociaţiilor intercomunitare de 
proiect, care să servească aplicării politicilor de dezvoltare într-un mod unitar şi 
plenar. La nivelul țării noastre, în funcţie de nivelele Nomenclatorului unităţilor 
statistice teritoriale (NUTS) al Uniunii Europene, sunt conturate doar  

NUTS II, NUTS III şi NUTS V7. Este necesară agregarea spațială a nivelului 
4 (NUTS IV), care ar acoperă palierul microregiunilor, prin urmare şi al 
,,ținuturilor”. Suprapunerea nivelului NUTS 4 microregiunilor de tip ,,ținut” este 
susținută și de Cocean P. (2010, 2014), întrucât ,,ținuturile” „[...] prin zestrea lor 
istorică şi culturală, uneori substanţială, pot să asigure, în virtutea şi a unei inerţii 
secular instaurate, liantul spiritual, necesar fortificării organismelor teritoriale din 
categoria sus menţionată (NUTS IV)”. „Ținuturile” prin interrelaţiile ce s-au 
stabilit, de-a lungul timpului, între componentele sale, prin prezenţa „liantului 

7 Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale în Uniunea Europeană, presupune următoarele 
nivele: NUTS 1 – corespunde macroregiunilor, însă pe teritoriul României acest nivel nu este 
conturat; NUTS 2 – în România corespunde regiunii de dezvoltare; NUTS 3 – în România 
corespunde nivelului judeţean; NUTS 4 – corespunde microregiunilor, însă, pe teritoriul 
României nu s-a conturat; NUTS 5 – la nivelul ţării noastre corespunde municipiilor şi oraşelor 
(conform Regions in the European Union, Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 
2010/EU-27, EUROSTAT, editia 2011, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5916917/ 
KS-RA-11-011-EN.PDF și Programului Operațional Național 2007-2013, publicat în anul 2012, 
http://www.inforegionordest.  
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mental al actorilor implicaţi”, sporesc şansele coabitării în interiorul asociaților 
intercomunitare (NUTS  IV) (Cocean P., 2010, p. 11-12). 

Funcționarea unei microregiuni rezultată prin asocierea voluntară a unor 
comune, pe principiul interesului comun, a resorturilor culturale, spirituale 
asemănătoare (elemente ce descriu ,,ținuturile” în România), este reflectată prin 
modele de bună practică din străinătate, precum asociațiile intercomunitare (un 
număr de 2.572) create în Franța, fiecare în medie grupând aproximativ 14 comune 
(Miossec, 2008, p. 443, citat de Cocean P., 2014, p. 4).  

Suprapunerea microregiunilor ,,ținuturilor” şi conturarea nivelului NUTS 
IV în România, este cu atât mai necesară cu cât acestea răspund interesului comun 
al populaţiei, fapt vehiculat prin relaţiile ce s-au stabilit între locuitorii 
,,ținuturilor”. Totodată, termenul de microregiune nu doar că trebuie să fie asociat 
conceptului de ,,ținut”, ci mai mult, în conturarea asociațiilor intercomunitare 
trebuie să se pornească chiar de la spațiile de tip ,,ținut”, întrucât în interiorul 
acestuia asocierea voluntară a unităților administrativ-teritoriale s-a făcut cu secole 
în urmă, azi, ,,ținuturile” putând fi identificate teritorial.  

 
1.2.4. ,,Ținutul” ca  sistem teritorial. Atributele spațiilor de tip ,,ținut”  
Un sistem teritorial este ,,esențial în definirea unui anumit tip de dezvoltare 

teritorială”, fiind constituit din elemente și relații care au drept scop ,,atingerea 
unor finalități de ordin social-economic și cultural”. Relațiile ce se instaurează între 
componentele celor două subsisteme majore - ,,microsistemul natural”, respectiv 
cel ,,socio-economic”-, ale sistemului teritorial sunt ,,de tipul cauză-efect”, ,,de 
interdependență și cooperare”, ,,de determinare reciprocă”, iar sinergia existentă 
între aceste relații determină ca însușirile lor de ansamblu să le depășască pe cele 
obținute prin suma părților componente. Totodată, sistemul teritorial funcționează 
întru totul pe baza fluxurilor de materie, energie și informație, fiind asemenea unui 
,,sistem termodinamic și informațional optimal deschis”, ce întreține relații de 
intrare și ieșire (de tip feed-back) cu entitățile teritoriale învecinate (Ianoș I., 2000, 
p. 21). Conform aceluiași autor, Ianoș I. (2000), sistemul teritorial are la bază o 
serie de principii, precum cel al integrității, unicității, funcționalității, 
autoreglării și controlului, echilibrului dinamic, cazualității, coerenței și 
sinergismului (Ianoș I., 2000, p.38-39). 

Cocean P. (2002, 2010) a realizat un studiu aparte în care regiunea 
geografică este tratată ca sistem teritorial. Potrivit acestuia, teritoriul regiunii este 
reflectat printr-o însumare de elemente, naturale și antropice, ce sunt dispuse 
ierarhic și asociate în agregate structurale de tip sistematic, iar interrelațiile dintre 
aceste elemente asigură ,,funcționarea organismului spațial, în care intrările și 



49 

ieșirile dictează, prin însușirile lor calitative și cantitative, tipul, dinamica și starea 
sistemului”. Mai mult, o regiune sistem teritorial se suprapune unui ,,spațiu 
geografic de gravitație centripedă, unui sistem deschis cu feed-back echilibrat”. 

Așadar, pornindu-se de la premisa că sistemele teritoriale îmbracă forme 
diferite, de la entități ce se identifică, atât la nivel microteritorial, cât și mezo- sau 
macroteritorial (Ianoș I., 2000), avându-se în vedere atributele și principiile de 
analiză  ale acestor structuri teritoriale, se impune a se identifica care sunt însușirile 
,,ținutului”, înțeles ca o microregiune, ce-i imprimă acestuia calitatea unui sistem 
teritorial.  

Îndeosebi, ,,ținutul” este privit ca o entitate teritorială care, pe lângă zestrea 
materială a populaţiei rurale, cuprinde şi zestrea istorică, spirituală, valori ale 
culturii populare, crezul şi trăirile locuitorilor, strâns ancorate în realităţile locului, 
iar comuniunea dintre om și teritoriu s-a realizat timp de secole (Cocean P., 2010). 
Aceste elemente definitorii ale ,,ținutului” se constituie într-o linie directoare, ce 
trebuie avută în vedere în decelarea și închegarea trăsăturilor sistematice ale acestui 
taxon regional. Afirmația are la bază o serie de argumente, precum faptul că aceste 
atribute, izvorâte din geneza și evoluția ,,ținutului” (vezi cap. 1.2.2.) îi asigură 
acestuia, caracteristica sa principală, și anume unicitatea – principiu vehiculat în 
analiza sistemelor teritoriale –, întrucât definesc un spațiu aparte, original, cu 
numeroase elemente de specificitate teritorială, în cele mai multe cazuri de factură 
culturală (etnografică, arhitectura tradițională, mituri, obiceiuri etc.), care au dat 
naștere unei identități colective, prin prisma căreia teritoriul și populația 
,,ținutului” se deosebesc de cele ale entităților teritoriale învecinate. Pe de altă parte, 
,,ținutul” reprezintă o entitate teritorială rezultată din interrelaţiile care s-au 
instaurat între mediul natural și cel antropic, substratul natural reprezentând ,,[...] 
nu numai un suport material al intervenţiei antropice, dar şi un factor participativ 
de prim ordin la orice acţiune antropică” (Cocean P., 2010), fapt ce determină ca 
între componentele și subcomponentele acestei microregiuni să există o mare 
compatibilitate, dând naștere, în cele din urmă, unei structuri coerente la nivel 
teritorial. Mai mult, integritatea ,,ținutului”, o altă trăsătură cu valențe sistematice, 
este reflectată, atât prin prisma identității colective, întrucât aceasta acționează 
asemenea unui ansamblu, a cărui însușire globală este diferită, dar și de o mai mare 
consistență, decât însușirile părților componente, cât și prin prisma interrelațiilor 
ce se stabilesc între părțile componente ale ,,ținutului”. 

,,Ținutul” reprezintă un ,,sistem spațial definit de o aderență profundă a 
omului la substratul natural, prin adapatare și reziliență îndelungată, seculară” 
(Cocean P., 2010). Reziliența, trăsătură ce conferă complexitate unui sistem 
teritorial (Ianoș I., 2000), este specifică îndeosebi ,,ținuturilor” cu un spațiu mental 
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perceptibil (Mărginimea Sibiului, Pădurenilor, Ciceului, Banatul Montan, 
Codrului, Neamțului, Gorjului, Teleormanului, Câmpulungului etc.),.  

Suprapunerea ,,ținuturilor” peste spații rurale (Ciceu, Pădureni, Bârgău 
etc.) sau areale ușor urbanizate pune în evidență o serie de impedimente în ceea ce 
privește agregarea sistematică a microregiunilor de tip ,,ținut”, întrucât asupra 
teritoriului acestora își manifestă influența centrele urbane de gravitație situate în 
exterior, începând cu cele ce își resfrâng activitatea la nivel microteritorial, până la 
cele ce au o importanță la nivel macroteritorial (regional sau supraregional). De 
asemenea, polarizarea centrifugă poate fi pusă pe seama localizării spațiale a 
,,ținuturilor”, dat fiind faptul că în numeroase cazuri teritoriul acestora se 
suprapune zonei de interferență a două sau mai multe județe (printre cazurile 
relevante fiind ,,ținuturile” Ciceului, Codrului, Pădurenilor, Banatul de Câmpie, 
Ținutul Secuiesc etc.), ori periferiei unui singur județ (spre exemplu Mărginimea 
Sibiului, Neamțului etc.). ,,Ținuturile” reprezintă fâșii de contact interjudețene, 
unde liniile de forță ale teritoriului sunt orientate spre direcții opuse, determinate 
pe criterii politico-administrativ.   

Caracterul fizionomic al ,,ținuturilor” are un rol important în asigurarea 
autoreglării și autocontrolului acestei structuri teritoriale, întrucât poate susține 
relațiile de intrare și de ieșire cu mediul înconjurător. Însă, cu toate acestea, în 
condițiile unei polarizări centrifuge, a lipsei unui centru cu rol polarizator în 
interiorul ,,ținutului” sau pe fondul slabei conturări a acestuia, fluența internă a 
vectorilor purtători de dezvoltare (informații, energie, materie, intereselor), între 
părțile ,,ținutului”, și între el ca întreg, devine discutabilă. Ori, autoreglarea asigură 
funcționarea unui sistem teritorial, atunci când se realizează, atât pe plan intern, cât 
și pe plan extern, cu sistemele învecinate.  

Așadar, s-a constatat pe parcursul analizei că ,,ținutul” posedă o serie de 
trăsături, ce-i creionează acestuia agregarea sistematică (Figura 4). În vederea 
consolidării sistematice a teritoriilor de tip ,,ținut”, trebuie eliminate pragurile 
generate de mișcarea centrifugă a vectorilor purtători de dezvoltare. În acest sens, 
este necesar a se analiza, la nivelul fiecărui ,,ținut”, dacă în plan teritorial există 
anumite localități, ce prin atributele lor socio-economice, reușesc să aibă calitatea 
unui centru polarizator, implicit dezvoltarea acestor localități ca centru 
gravitațional, prin strategii de ansamblu, integrate la nivel microteritorial (,,ținut”), 
respectiv prin revizuirea relațiilor pe care teritoriul ,,ținutului” le întreține cu 
centrele urbane situate în exterior (vezi cap. 1.2.3.). 
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Figura 4. Corelația Principiile sistemelor teritoriale – Principalele trăsături ale „ținuturilor” 

Conturarea unui centru polarizator la nivel de ,,ținut” ar putea rezolva 
anumite problemele legate de periferizarea anumitor areale, deseori întâlnite în 
cazul ,,ținuturilor”. Suprapunând trăsăturile sistematice ale ,,ținutului”, izvorâte din 
legătura ancestrală existentă între om și cadrul natural, funcțiilor ce asigură un 
feed-back echilibrat teritoriului, „ținutul” devine mult mai rapid funcțional, 
disfuncțiile fiind eliminate. De asemenea, racordarea entităților teritoriale de tip 
,,ținut” la politicile regionale ale Uniunii Europene, dintre care viabilă ar fi 
suprapunerea asociațiilor intercomunitare de proiect (NUTS IV) ,,ținuturilor”, sau 
acestea din urmă sa-și desfășoare activitatea sub titulatura grupurilor de acțiune 
locală, ar reprezenta o altă traiectorie ce ar contribui la închegarea sistematică a 
,,ținuturilor”. 
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1.3.  ASPECTE METODOLOGICE 
Metodologia utilizată în cercetarea propusă este una specifică studiilor de 

geografie regională, ce au în vedere analiza entităților spațiale mentale (,,țările”, 
,,ținuturile”) ca instrumente de bază în lucrările de amenajare și planificare 
teritorială. Prin arsenalul metodologic - utilizat într-o primă fază, în studiile 
regionale ale celor 18 sisteme spațiale de tip ,,țară”, însă perfecționat în intervalul a 
două decenii, timp în care a fost realizată Colecția ,,Țările” României, și recent 
introdus în analizele regionale ale ,,ținuturilor”, însă cu mențiunea că acesta este 
adaptat la specificul noului taxon regional-, s-a urmărit individualizarea zonei de 
studiu, surprinderea specificităților teritoriale, a interrelaţiilor existente între 
componentele ,,ținutului”, respectiv demonstrarea funcţionalităţii sistemului 
spațial. 

În orice studiu specific geografiei regionale, investigarea fenomenelor ce se 
manifestă într-o entitate teritorială se bazează pe patru principii, și anume: 
principiul spaţialităţii, cauzalităţii, istorismului şi integrării (Cocean P., 2005). 
Drept urmare, în analiza entităților spațiale de tip ,,ținut”, ca de asemenea în multe 
dintre studiile ce au vizat analiza spațiilor mentale de tip ,,țară” (vezi Colecția 
,,Țările” României, coordonată de Cocean P., 1997-2015), sunt vehiculate și validate 
aceste principii.  

O radiografiere a ceea ce a presupus utilizarea principiilor anterior 
menționate în analiza regională a Ținutului Ciceului relevă faptul că 
individualizarea spaţiului în funcţie de însuşirile fenomenelor și proceselor ce se 
produc în interiorul acestuia (din punct de vedere mental, natural, funcțional), 
descifrarea factorilor determinanți - în acest sens, relevantă fiind îndeosebi 
interrelația existentă între om și teritoriu-,  precum și a efectelor manifestării 
acestor procese, s-au putut realiza apelând la principiul spațialității. Pe de altă parte, 
aceste relații, instaurate între mediul antropic și cel natural, respectiv în interiorul 
acestora, între părțile lor componente, sunt de tipul cauză-efect. Pentru a cunoaște 
cauzele ce au dus la apariția acestora, respectiv pentru a înţelege modul de 
funcţionare şi evoluţie al ,,ținutului”, s-a întrebuințat principiul cauzalităţii.  

O importanță aparte în investigarea Ținutului Ciceului a avut-o principiul 
istorismului, dat fiind faptul că această structură teritorială a luat ființă cu secole în 
urmă, în jurul unui nucleu de sorginte istorică (Cetatea Ciceului). Acest principiu a 
stat la baza identificării aspectelor de geneză ale ,,ținutului”, relevării importanței 
Cetății Ciceului ca marcă a identității istorice a ,,ținutului”, precum și reflectării 
modul în care ,,ținutul” și-a păstrat specificitatea istorică, culturală, spirituală, și-a 
consolidat funcțiile și structura, sub impactul factorului timp și al evenimentelor 
istorice. În cele din urmă, întreaga cercetare realizată la nivelul componentelor 
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,,ținutului” și a interrelațiilor dintre acestea, s-a subordonat principiului integrării. 
Prin prisma acestui principiu, s-a urmărit în ce măsură relațiile de dependență și 
interdependență reciprocă existente între componentele ,,ținutului”, dar și cu 
sistemele spațiale învecinate, conlucrează la funcționarea acestuia ca un întreg, ca 
un ansamblu, ce poate deveni rapid o entitate teritorială de bază în activitățile de 
planificare/amenajare teritorială. 

Figura 5. Etapele cercetării, metode, procedee și materiale utilizate 
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Alături de principiile anterior enunțate, în vederea atingerii obiectivelor și 
validării ipotezelor cercetării, au fost întrebuințate o serie de metode, atât cele 
general valabile în cercetările științifice, cât și cele specifice geografiei, geografiei 
regionale sau altor științe, precum sociologia, etnografia,  însă toate acestea au 
urmărit ,,firul roșu” al unei analize regionale (vezi Cocean P., 2010, p. 158-174). 
Metodele des utilizate în studiu (Figura 5) și care au dus la obținerea unor rezultate 
reprezentative au fost documentarea bibliografică, analiza, ancheta sociologică, 
observația, metoda regională, sinteza, metoda cartografică, acestea urmând a fi 
prezentate, alături de celelalte metode ce au facilitat demersul științific, conform 
celor trei etape (sau faze) ale unei investigaţii ştiinţifice, şi anume: etapa de 
acumulare a informaţiei și crearea bazei de date, etapa analitică, etapa deliberativă.  

I. Acumularea informației și crearea bazei de date, considerată o etapă
fundamentală a oricărei cercetări științifice, a reprezentat momentul în care, atât 
prin descinderea în teren, cât și prin consultarea literaturii de specialitate, s-au 
obținut, stocat și sistematizat datele și informațiile necesare și viabile elaborării 
studiului de față. Așadar, la rândul ei, această fază a cercetării a fost defalcată pe trei 
etape de lucru, și anume consultarea literaturii de specialitate, crearea bazei de date 
și documentarea pe teren, fiecare cuprinzând o serie de activități, metode, 
instrumente și materiale specifice. Pe de altă parte, amintim că cele trei etape de 
lucru au un caracter complementar, fiecare dintre acestea susținând desfășurarea 
celeilalte, drept urmare activitățile acestora au fost intercalate, în funcție de 
cerințele cercetării și planul de acțiune al studiului. 

Consultarea literaturii de specialitate, realizată prin intermediul celor 
două metode, documentarea bibliografică și observația indirectă, a presupus 
accesarea bazelor de date naționale și internaționale (lucrări și reviste științifice, 
website-uri de specialitate), precum și a lucrărilor științifice aflate în bibliotecile de 
profil. Sursele bibliografice consultate cuprind informații de specialitate, precum 
aspecte teoretice și metodologice specifice unui studiu de geografie regională, 
inclusiv aspectele ce țin de interdisciplinaritatea unei astfel de cercetări, respectiv 
informații, date (îndeosebi statistice) și documente cartografice (cele trei ridicări 
topografice habsburgice, Planurile Directoare de Tragere, Harta Militară Sovietică, 
Harta topografică a României, ortofotoplanuri) referitoare la zona de studiu, toate 
acestea urmând a fi prelucrate pe parcursul etapelor următoare. Totodată, această 
etapă a reprezentat un prim pas spre crearea bazei de date, întrucât prin prisma 
referințelor bibliografice de specialitate (documente istorice, hărți vechi) au fost 
identificate limitele istorice ale arealului de studiu, stocate prin utilizarea metodelor 
cartografice în baza de date GIS (ArcGIS 9.3), respectiv materializate în reprezentări 
cartografice. Acestea din urmă au constituit un suport pentru deplasarea în teren în 
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vederea stabilirii limitelor actuale ale Ținutului Ciceului (prin criterii mentale, 
naturale, funcționale).  

Baza de date, implicit crearea acesteia, deși a reprezentat un prim pas în 
realizarea cercetării științifice, a fost mereu actualizată, fiind adaptată situațiilor 
apărute pe parcursul cercetării. Pe lângă aspectele amintite, utilizarea metodelor 
cartografice în realizarea bazei de date a presupus vectorizarea curbelor de nivel, pe 
baza cărora s-a generat modelul digital de elevație, vectorizarea elementelor de 
interes ale cadrului natural și antropic (hidrografie, vegetație, căi de acces, 
intravilan, elemente cu specific economic – forme de exploatare industrială, 
agricolă etc.), dar și a unor elemente de pe materialele cartografice vechi, în scopul 
surprinderii caracterului evolutiv al anumitor fenomene geografice. Apelând la 
observația indirectă, o altă metodă care a participat la realizarea bazei de date, s-au 
putut colecta anumite date de pe diferitele materiale și documente statistice, 
istorice, etnografice. Datele astfel stocate au fost deosebit de importante în 
realizarea unor reprezentări grafice și cartografice pentru procesele și elementele 
studiate, respectiv pentru elaborarea în etapa analitică și cea deliberativă a unor 
analize spațiale, a căror rezultate au fost materializate, în cele din urmă, prin 
metode cartografice, pe diferite planșe.  

Documentarea pe teren a reprezentat etapa de lucru ce a dus la cunoașterea 
aprofundată a realităților teritoriale, la posibilitatea de a intra în contact direct cu 
autoritățile și comunitatea din teritoriu. Aceasta a fost validată printr-o serie de 
rezultate, precum acumularea informațiilor de la fața locului, surprinderea 
specificității teritoriale, delimitarea teritoriului prin prisma criteriului mental, 
funcțional, natural, respectiv identificarea resorturilor ce susțin funcționalitatea 
Ținutului Ciceului. Metodele utilizate au fost cele specifice documentării pe teren, 
precum observația directă, ancheta sociologică, studiul de caz – des utilizat în 
studiile de geografie, în acest sens, amintim una dintre cercetările axate tot pe 
analiza spațiilor mentale în geografia regională, însă de tipul ,,țară”, Țara Hațegului, 
realizată de Hognogi G., 2015-, iar rezultatele au fost materializate în diferite 
reprezentări grafice, cartografice, analize spațiale. Investigarea efectivă a realităților 
teritoriale din Ținutului Ciceului s-a realizat în mai multe intervale temporale, și 
anume în luna noiembrie 2013, în intervalul mai-august 2014, în lunile iulie și 
noiembrie 2015, în intervalul martie-mai 2016. 

Una dintre cele mai importante metode utilizate în etapa de documentare 
pe teren a fost observația directă, înregistrarea informațiilor de pe teren, făcându-se 
prin instrumentele acesteia, precum fotografiere, cartografieri și cartări, conversații 
și constatări, descriere. Metoda observației se bazează pe percepţie, punându-se în 
acţiune „memoria, inteligenţa, atenţia, imaginaţia, receptivitatea emoţională etc.” 
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(Kohn R. C. şi Nègre P., 1991) a cercetătorului implicat în această operaţiune. Mai 
mult, observaţia este totdeauna „selectivă şi interpretativă: selectivă pentru că este 
premeditată; interpretativă deoarece promovează cunoaşterea, ne luminează“ 
(Michiels-Philippe P. M., 1984, citat de Kohn R. C. şi Nègre P., 1991, p. 29). Acestei 
metode îi sunt asociate noțiuni precum ,,a cunoaşte, a examina un obiect sau un 
proces, a face constatări şi remarci (critice) referitoare la ceea ce ai privit cu atenţie” 
(Chelcea S., 2001), urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă, sistematică, a 
diferitelor fenomene, procese investigate, cât şi a contextului în care acestea se 
produc. În studiul de față, observația directă a facilitat identificarea elementelor de 
specificitate ale teritoriului, îndeosebi cele de factură etnografică (port popular, 
tradiții, elemente ale patrimoniului vernacular), naturală, antreprenorială, s-au 
putut constata interrelațiile între componentele entității teritoriale, respectiv care 
sunt efectele desfășurării diferitelor fenomene geografice (spre exemplu cele ce 
vizează riscurile naturale, localități pe cale de dispariție ca urmare a depopulării). 
Dat fiind faptul că spațiul Ținutului Ciceului a jucat un rol important în istoria 
noastră încă din perioada romană (vezi cap. II), teritorial regăsindu-se o serie de 
monumente istorice, documentarea în teren, apelând la aceeași metodă a 
observației directe, urmată de cartarea datelor pe ortofotoplan, a presupus 
identificarea acestor monumente, precum și formularea unor remarci privind 
starea de conservare a acestora. Observația directă a stat și la baza identificării unor 
studii de caz reprezentative, ca urmare a unor situații existente în teritoriu (precum 
identificarea satelor ce conservă specificul tradițional, a arealelor cu activități 
pomicole, a punctelor panoramice etc.), care de altfel conferă specificitate 
,,ținutului”.  

Totodată, documentarea pe teren a vizat colectarea unor date statistice și 
informații de la instituțiile publice de profil (INS Cluj, INS Bistrița-Năsăud, 
Administrația Bazinală Someș, Cercul Meteorologic Cluj, APIA Cluj, APIA 
Bistrița-Năsăud, Direcția Silvică Cluj, Direcția Silvică Bistrița-Năsăud, OSPA Cluj, 
ISJ Cluj, respectiv Bistrița-Năsăud, DJAN Cluj, DJAN Bistrița-Năsud, Muzeul 
Memorial I. Pop-Reteganul, Muzeul Etonografic Ținutul Ciceului, primăriile și 
unitățile școlare din teritoriu etc.) în a căror arie de activitate intră și teritoriul 
Ținutului Ciceului, respectiv discuții cu reprezentanți ai autorităților locale, cu 
agenții economici reprezentativi (stakeholderi), în vederea identificării problemelor 
cu care se confruntă comunitatea, a inițiativelor și proiectelor ce presupun 
dezvoltarea socio-economică a teritoriului, existente la nivel local și/sau regional.  

Ancheta sociologică, deseori utilizată în analiza spațiului mental (vezi 
Colecția ,,Țările” României), a reprezentat metoda prin intermediul căreia s-a 
„intra(t) într-o relaţie de comunicare directă prin limbaj” (Rotariu T., Iluţ  P., 2001) 
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cu locuitorii Ținutului Ciceului. Pe de o parte, în studiul de față, s-a recurs la 
aplicarea unor interviuri și discuții cu locuitorii, în scopul  obținerii unor 
informații cu privire la opinia acestora despre problemele soico-economice actuale 
ale ,,ținutului” (inclusiv percepția acestora asupra nivelului de trai), despre 
viabilitatea practicării activităților agricole și a acelora tradiționale (discuții), despre 
reconstrucția peisajului mulinologic (interviu), respectiv despre importanța 
reabilitării Cetății Ciceului și transformarea acesteia într-o marcă a identității 
istorice a ,,ținutului” (discuții cu locuitorii). Pe de altă parte, recurgându-se la 
chestionar, s-a urmărit colectarea unor date și informații în vederea delimitării 
mentale a entității teritoriale analizate, dar și a identificării elementelor legate de 
mentalitatea, comportamentul și cultura populației, a reperelor și elementelor 
identitare ale acesteia, respectiv s-a dorit a se evidenția anumite aspecte ce țin de 
orientarea liniilor de forță ale teritoriului, prin prisma cărora a putut fi concepută o 
delimitare funcțională a Ținutului Ciceului. Chestionarele s-au întocmit prin luarea 
în considerare a etapelor propuse de Rotariu T. şi  Iluţ P., (2001): formularea şi 
specificarea foarte clară a temei investigate, fixarea indicatorilor urmăriţi în 
demersul științific şi prelucrarea acestora, ajustarea lor astfel încât să fie valid şi 
funcţional în procesul comunicării dintre cercetător şi respondent, întrebările 
formulate într-un limbaj care să fie pe înţelesul tuturor, unele dintre ele cu 
răspunsuri deschise. 

Chestionarul a fost aplicat la nivelul întregului teritoriu identificat din 
punct de vedere istoric ca aparținând domeniului Ciceului (vezi cap. 2.3.1.), însă o 
atenție deosebită a fost acordată zonei periferice, deoarece sentimentul de 
apartenență la spaţiul mental al Ținutului Ciceului s-a disipat în comunele de pe 
malul stâng al Someşului şi al Someşului Mare - Vad, Mica - precum şi în 
localităţile Jichişu de Jos, Orman, Băiţa, Suarăş sau în partea vestică a „ţinutului”, în 
comunele Ileanda, Gâlgău şi Poiana Blenchii. Informații de o mare acuritate, 
privind specificul spațiului mental al ciceuanului și evidențierea resorturilor ce 
susțin identitatea, au fost obținute cu precădere de la populaţia ce locuiește în 
localitățile situate în apropierea nucleului – Cetatea Ciceului – ce a stat la baza 
consolidării Ţinutul Ciceului.  

Întrebările formulate în chestionare au fost de tipul celor „factuale”, prin 
care s-au aflat informaţii referitoare la comportamentul indivizilor anchetaţi, 
percepţia acestora asupra propriei vieţi, dar şi asupra comportamentului populaţiei 
din jurul lor, „întrebări de opinie” care au vizat aspecte legate de „universul interior 
al individului, cum ar fi părerile, atitudinile, credinţele, aşteptările, proiectarea în 
viitor, evaluările, ataşamentul față de valori, explicaţiile fenomenelor din jurul său, 
justificările şi motivaţia acţiunilor” (Rotraiu T., Iluţ P., 2001) sau „întrebările de 
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cunoştinţe”, clar formulate, care nu au permis nici o confuzie. În realizarea 
anchetei, nu s-a optat pentru alegerea unui anumit tip de eşantionare, aceasta a fost 
aleatorie, însă s-a încercat obținerea unor răspunsuri de la persoanele cu un nivel 
educaţional nuanţat, precum şi toate categoriile de vârstă şi sexe8. 

II. Etapa analitică, reprezentând partea centrală a cercetării de față, a
constat în reactualizarea bazei de date, centralizarea, analizarea și prelucrarea 
informațiilor acumulate în etapa anterioară. Scopul declarat al acestei etape este ca, 
prin analiza componentelor Ținutului Ciceului și a interrelațiilor dintre acestea, să 
se reflecte specificitatea teritorială și relațiile funcționale manifestate în teritoriu, 
dar și a acelora pe care acesta le întreține cu exteriorul.  

Realizarea acestei etape și obținerea unor rezultate concludente au avut la 
bază utilizarea unui complex de metode. Metoda toponimică a fost întrebuințată 
pentru a evidenția anumite legături existente între particularitățile fizico-geografice 
ale teritoriului și diferite nume topice, dat fiind faptul că acestea din urmă sunt de 
cele mai multe ori apelative la origine (vezi cap. II). Metoda istorică s-a materializat 
printr-o serie de reprezentări cartografice, analize diacronice și cronologice, prin 
intermediul cărora au fost surprinse particularitățile de geneză și evoluție ale 
,,ținutului”, de individualizare spațială, de cauzalitate a apariției anumitor relații 
între componente, de explicare a realităților actuale (socio-economice, specifice 
cadrului natural etc.) din Ținutul Ciceului. Cu siguranță, două dintre cele mai 
importante metode întrebuințate în această etapă au fost analiza și sinteza. Dacă 
analiza a presupus o investigare a teritoriului amănunțită, pe componente, pentru a 
putea fi stabilit locul fiecăreia în definirea funcționalității ,,ținutului”, sinteza a avut 
rolul de a crea viziunea de ansamblu asupra funcționării componentelor prin 
prisma relațiilor de dependență și interdependență stabilite între acestea. 
Rezultatele aplicării celor două metode a constat în diferite reprezentări 
cartografice și grafice, analize spațiale și regionari ale teritoriului, clasificări și 
ierarhizări, tipologii, recomandări, iar, ținând cont de specificul studiului, s-a avut 
în vedere și realizarea analizelor diagnostic de tip SWOT. Totodată, realizarea unor 
studii de caz prin care au fost surprinse anumite specificități teritoriale a putut fi 
materializată prin abordările de tip bottom-up, specifice metodei inductive.  

III. Etapa deliberativă a constat în elaborarea planșelor, modelarea
chorematică a teritoriului și formularea unor concluzii finale. Pe de o parte, s-a 
utilizat metoda cartografică, care prin softul ArcGIS 9.3, implicit prin diversele 
tehnici pe care le întrebuințiază, a dus la realizarea unor analize spațiale GIS (grad 
de accesibilitate a așezărilor, pretabilitatea terenului, analiză de vizibilitate etc.), 

8 Această eşantionare poartă numele de stratificare simplă a populaţiei în funcţie de aceste 
caracteristici (Rotariu T., Iluţ P., 2001). 
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surprinderea unor corelații între diferitele elemente studiate (relief-așezări, relief-
căi de comunicație, activități economice-populația pe sectoare de activitate, relief-
activități economice, relația vegetație-relief etc.), reprezentări cartografice ale 
principalelor fenomene și procese analizate, toate acestea fiind transpuse pe diferite 
planșe. Pe de altă parte, s-au utilizat metode precum sinteza, metoda deductivă, care 
prin abordările de tip top-down (de sus în jos) au dus la formarea unei viziuni de 
ansamblu asupra entității teritoriale și a funcțiilor acesteia, însă adânc 
fundamentată pe analizele realizate anterior. Rezultatul final a fost  cuprins într-o 
modelare chorematică, capabilă totodată să reflecte relațiile de dependență și 
independență existente în teritoriul ,,ținutului, cât și cele extrateritoriale.  

1.4. ȚINUTUL CICEULUI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE  
Ținutul Ciceului, cunoscut în literatura istorică ca Domeniul Ciceului sau 

Domeniul Cetății Ciceului, reprezintă prin prisma genezei și evoluției sale (vezi 
cap. III) un spațiu istoric original, fapt ce a determinat ca majoritatea absolută a 
cercetărilor realizate la nivelul întregului său teritoriu să fie specifice studiilor din 
sfera istorică.  

Varietatea surselor bibliografice consultate, precum studiile în care Ţinutul 
Ciceului reprezintă o parte în cadrul unor cercetări mai vaste, investigațiile de o 
mai mică amploare (punctuale), realizate doar asupra unor părţi din Ţinutul 
Ciceului, studiile dedicate Cetăţii Ciceului şi domeniului acesteia, lucrările ce 
cuprind aspecte metodologice sau/şi teoretice specifice realizării unui studiu 
regional, au avut menirea de a surprinde diferitele valenţe ale teritoriului analizat. 
Totodată, s-a constatat că aceste referințe bibliografice fac parte din varii domenii 
științifice, precum: istoric, geografic, socio-demografic, religios, economic, 
etnografic etc., acestea fiind completate, în demersul ştiinţific, de analiza 
materialelor cartografice și grafice, a unor date şi materiale arhivistice şi din presă, 
de accesarea unor baze de date statistice și reviste științifice naționale și 
internaționale. 

Principalele studii de specialitate consultate pentru conturarea unei baze 
teoretice şi metodologice, obligatorie de altfel într-o cercetare ştiinţifice, fac parte 
atât din literatura de specialitate internaţională - Tolman E. C. (1948), Glacken C. 
J. (1960, 1967, 1970), Lowental D.  (1961, 1972), Harvey D. (1969), Kaplan S.
(1973), Yi Fu Tuan (1974), Kaplan R., Kaplan S. și Deardorff H. L. (1974), A.
Frémont (1976), P. M. Michiels-Philippe, (1984), Walmsley D.J. și Lewis G. J.
(1984, 1993), Lipiansky E. M. (1986), Kohn R.C. şi Nègre P. (1991), Stegmann B.A.
(1997), Schmidt-Kallert E. (2005), Leser H., coord. (2011), - cât şi din literatura de
specialitate naţională – Herseni T. (1941), Mihăilescu V. (1968), Ludmila Panaite
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(1974), Țighiliu Iolanda (1997), Cocean P. (1997, 2002, 2004,  2005, 2010, 2010b, 
2011, 2014), Cocean, P., Ciangă N. (1999-2000), Drăgan R. (2000), Ianoş I. (2000), 
Mac I. (2000), Chelcea S. (1996, 2001), Popa N. (2000, 2004), Rotariu T., Iluţ P. 
(2001), Burac C. (2002), Mitu S. (2002), Gavreliuc A. (2003), Benedek J. (2004), 
Săgeată R. D. (2004), Vâlsan G. (2004), Cocean P., Filip S. (2008), Puiu V., Mitran 
Cristina-Monica (2008), Pâle Luminiţa (2010), Crupa A. (2011), Ianăș Ana-Neli 
(2011), Pop Ana-Maria (2011), Hognogi G.G. (2015).  

Studiile istorice şi arheologice, ce surprind secvenţial sau în întregime 
teritoriul Ţinutului Ciceului, au fost de un real folos, atât în cunoașterea aspectelor 
ce țin de geneza și evoluţia  istorică a ,,ținutului”, cât și în identificarea primelor 
repere ale creaţiei materiale şi spirituale ale populaţiei ciceuane şi în relevarea 
continuităţii componentei antropice în acest teritoriu. Un prim studiu de amploare 
ce are ca subiect descrierea ținutului ca formă de organizare administrativ-
teritorială, și de la care s-a pornit în definirea și înțelegerea conceptului de ținut, 
este Descriptio Moldaviae, realizat de Cantemir D. (1714-1716). Acestuia i s-au 
alăturat o serie de studii istorice, importante fiind cele scrise de Torma K. (1864), 
Barițiu G. (1889), Kádár Józef (1890), Meteş Ş. (1918), Iorga N. (1922, 1977), 
Motogna V. (1923, 1927, 1928, 1937), Sighiartău E.  (1923, 1930), Ursu I. (1923), 
Pascu G. (1936), Giurgescu C. C. (1937), Călinescu A. (1938), Lungu V. (1943), 
Sabău I. (1956), Suciu C. (1967), Prodan D. (1965, 1968, 1976), Ferenczi Ş. (1971), 
Anghel Gh.  (1972, 1986), Kiss F. (1973, 1975), Boca P. (1976), Petrina L. (1979), 
Pascu Ş. (1979, 1986, 1989), Papacostea Ş. (1988), Xenopol A. D. (1988), Marinescu 
G. (1989), Ureche L. (1989), Moldovanu D. (1991), Pop I.A.  (1991, 1994, 2009),
Brătianu G.I. (1995), Pădurean A., Danciu I., Rusu C. (1995), Protase D. (1997),
Sigmirean I. (coord.) (2001), Burac C. (2002), Isac D. (2003, 2007), Husar Al.
(2004), Iambor P. (2005), Rusu A.A. (2005), Cupşa Cosmina Gabriela (2009), Szász
Ş. (coord.) (2009), Mureșan V. (2011), Mureşan V., C. Gaiu (2012). De asemenea,
dovezi arheologice importante au fost descoperite citindu-se Repertoriul Arheologic
Naţional, unde acestea sunt indexate pe localitate (http://ran.cimec.ro/sel.asp).

Un aport însemnat de informaţii istorice, economice, religioase şi de 
materiale cartografice l-a adus consultarea unor colecţii şi documente din Arhiva 
Statului (Filiala Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj): Colecţia de documente feudale între 
anii 1519-1896, Colecţia registrelor de naţionalităţi a judeţului Năsăud (1924-1946), 
Comitetul provizoriu al judeţului Someş (1949-1950), Oficiul parohial greco-catolic 
Ciceu-Giurgeşti (1885-1949), Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Hăşmaş (1890-
1948), Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Mihăieşti (1912-1957), Oficiul parohial 
greco-catolic Cristeştii-Ciceului (1912-1976), Oficiul parohial greco-catolic 
Dumbrăveni (1844-1948), Oficiul parohial greco-catolic Ilişua (1852-1939), Oficiul 
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parohial greco-catolic Negrileşti (1876-1948), Prefectura judeţului Someş (1944-
1947), Pretura plasei Ileanda (1949-1950), Pretura plăşii Ciceu (1944-1950), 
Primăria comunei Ciceu Corabia (1945-1946), Primăria comunei Ciceu Giurgeşti-
(1867-1989), Sfatul popular al comunei Ciceu-Mihăieşti (1950-1967), Sfatul popular 
al comunei Petru Rareş (Reteag) (1895-1968), Sfatul popular al comunei Uriu (1951-
1968), Harta geologică Republica Socialistă România. Nr. 30 a: Ileanda (1976), Foia 
legilor provinciale şi a gubernului pentru teara de coroană Transilvania (1850-1859). 
Informaţii importante au fost dobândite şi prin consultarea unor reviste istorice, 
precum revista Arhiva Someşană, Gazeta Transilvaniei, File de Istorie, Revista 
Bistriței, Culegere de studii, articole şi comunicări. 

O importanţă deosebită în acest demers ştiinţific l-au avut cercetările 
realizate doar asupra unor părţi din Ţinutul Ciceului, şi care s-au materializat în 
lucrări monografice. Aceste studii au oferit informaţii la un nivel aprofundat de 
detaliere, fie că se face referire la studiile monografice în care analiza aspectelor 
religioase primează, meritul recunoscut al unor astfel de monografii avându-l 
Pădurean A. (1999), Chiuieşti. O istorie a credinţelor religioase, acelaşi autor a scris 
în anul 2005 studiul monografic „Poartă spre cer” : o istorie a Bisericii Ortodoxe din 
Ciceu-Giurgeşti, jud. Bistriţa-Năsăud, fie că facem referire la cele cu un caracter 
socio-economic sau istorico-geografic – monografia realizată de Kádár J. (1901), 
Szolnok-Dobokavrarmegye monographiaga; Sighiartău E. (1928), Colinele şi Cetatea 
Ciceului; Morariu T. (1970), Judeţul Cluj, în 1972 același autor publicată 
monografia judeţului Sălaj; Crăciun P. (1979), Bistriţa-Năsăud: monografie; Babih 
T. (1980), Sălaj: monografie; Fărcaş G.  (1997), Chiuieşti: monografie istorică;
Elefterescu E. (1939), Monografii din Ardeal. Rodna Veche, Cetatea Ciceul, Ilişua şi
Căşeiu; Pădurean A. (2002), Cîţcău: o comunitate europeană, în 2004 acelaşi autor
publică lucrarea Comuna Vad (Judeţul Cluj): studiu monografic; Pădurean A., Rusu
C. (2004), Ciceu-Giurgeşti. O istorie multimilenară; Buhăţel T. (2006), Glodul
Someşului, vatră de conveţuire milenară: aspecte istorico-monografice; Cocean P.
(coord.) (2011), Judeţul Bistriţa- Năsăud, Mureşan V. (2011), Dor de casă: Ciceu-
Mihăieşti: studiu monografic; Retegan S. (2011), Drumul greu al modernizării: un
veac din istoria unui sat transilvănean: Cuzdrioara: 1820-1920; Conţiş P. (2012),
Şcoala Gimnazială Gheorghe Munteanu: Poiana Blenchii: studiu monografic;
Munteanu G. (2012), Monografia satului Poiana Blenchii-Sălaj.

Desigur, această cercetare încadrându-se în rândul celor specifice 
Geografiei Regionale, o importanţă desăvârşită în acumularea informaţiilor a avut-
o consultarea studiilor a căror obiectiv principal a fost analiza fenomenelor şi 
proceselor geografice, care se manifestată fie strict în unitatea teritorială investigată, 
fie au un caracter general, manifestându-se la nivelul unităţii de relief (sau a unei 
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diviziuni a acesteia), respectiv la nivelul regiunii (Regiunea de dezvoltare Nord-
Vest) sau județelor din care teritoriul „ţinutului” face parte. Teritoriul Ţinutul 
Ciceului se suprapune unor subdiviziuni ale Podişului Someşan9, unde condiţiile 
fizico-geografice favorabile locuirii încă din cele mai vechi timpuri, precum şi 
dezvoltării reţelei de aşezări şi a activităţilor economice, au atras atenția 
numeroşilor geografi, ale căror intervenții asupra teritoriului s-au materializat în 
numeroase studii focalizate pe fenomene geografice diverse. Dintre lucrările 
focalizate pe particularităţile fizico-geografice (morfologia reliefului, reţeaua 
hidrografică, elementelor de biogeografie şi pedogeografie), utile realizării 
cercetării de față, fac parte cele realizate de Emm. de Martonne  (1929), Sighiartău 
E. (1930), Morariu T., Savu Al. (1954), Savu Al.  (1957), Ilie M. (1958), Morariu T.,
Garbacea V. (1960), Posea Gr.  (1962), Tufescu V. (1966), ***(1969), Date
centralizatoare privind cadastrul apelor: uz intern, Ciupagea D., Pauca D., Ichim M.
(1970), Ferenczi Ş. (1971), Ujvari I. (1972), Savu Al., Mac I., Tudoran P. (1973),
Mac I. (1972, 1978), Mihăilescu V. (1934, 1937), Savu Al.  (1980), Morariu T.
(coord.) (1980), Velcea Valeria, Savu Al. (1982),  Posea Gr., Badea L., (1984),
***(1987), Geografia României. Carpații şi Depresiunea Transilvaniei, III, Editura
Academiei Române, Bucureşti, Mârza I.  (coord.) (1991), Mârza I., Mirea O. (1991),
Cocean P., Danciu Rodica (1994), Pop Gr. P., Surdeanu V.  (1996), Chintăuan I.
(1998, 2002), Buta I. (1999), Ielenicz M. (1999, 2010), Sforie C. (2000), Pop Gr.P.
(2000, 2001, 2010), Voicinco Nicoleta (2000), Bunescu V. (2005), Croitoriu Adina-
Eliza (2006), Cocean P., Boţan C. N. (2007), Hosu Maria A.  (2007), Ionescu
Nicoleta Daniela (2009), Cocean P., Schreiber W., Cocean Gabriela (2009),
Sorocovschi V., Horvat C., Bilaşco S. (2009), Barta A. (2010), Cocean P., Hognogi
Gh., Nicula G.  (2010), Covaciu F. I. (2010), Cocean P.  (coord.) (2012), cât şi a
studiilor geodemografice – Savu Al. (1986), Maier A. (1998, 2001), Rusu O. (2011)
-, a acelora de geografie economică - Morariu T. (1940), Andrei B. (1960), Pop Gr.
P. (1989), Ilovan Oana-Ramona, Papp Lelia (2007), Irimia Ioana (2010) -, studii
specifice geografiei turismului - Buta I. (1976), Goja P., Andreescu F. (2006),
Mureşianu M. (2010), Altman I.S. (2013), sau cele dedicate Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest, precum Cocean R., Cocean P. (2003), Cocean P. (2004), Benedek
Rozalia (2013).

Catalogul referințelor bibliografice consultate a fost completat de studiile 
care conţin date statistice, îndeosebi, referitoare la situaţia demografică din Ţinutul 
Ciceului, precum anualele statistice întocmite de Institutul Naţional de Statistică, 
recensămintele realizate de Rotariu T. în perioada 1996-2009 sau studiile 

9 Subdiviziunile Podişului Someşan, preluate după Pop Gr. P. (2010). 
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cercetătorilor Bunea A. (1901), Ciobanu V. (1926), Boca P., Moldovan I. (1974), 
Hitchins K. (1977), Boca P. (1976, 1989), Endroiu N. (2001), Aurelia Pop (2004), 
Rotariu T. (2010).  

Un rol important în individualizarea entității teritoriale analizate au avut-o 
elementele identitare etnografice ale spaţiului ciceuan. Aşadar, principalele lucrări 
de factură etnografică care au facilitat demersul ştiinţific au fost: Sighiartău E. 
(1928), Karoly K. (1959-1961), Dunăre N. (1971), Larionescu Sanda (1973), 
Popescu I.A. (1979), Dan Mia (2003), Berceni R. (2004), Raluca Luca (2006), 
Botoşineanu Luminiţa (2007), Timoc Crenguţa (2010). De asemenea, au fost 
consultate culegeri de folclor, multe dintre ele fiind realizate de Ion Pop Reteganul. 
De altfel acesta s-a născut şi a trăit o mare parte din viaţa sa în Ţinutul Ciceului 
(Reteag), astfel că multe dintre obiceiurile şi tradiţiile scrise de acestea au fost 
inspirate de pe plaiurile sale natale. Dintre culegerile sale amintim: Chiuituri de 
care strigă flăcăii la joc, Opşaguri, cât pilite, cât cioplite şi la lume împărţite, (1887); 
Starostele sau datinile de la nunţile românilor ardeleni, (1890); Bocete, (1897); 
Românul în sat şi la oaste, apreciat prin cântecele lui poporale, (1898); Pântea 
Viteazul: tradițiuni, legende şi schiţe istorice (1898): De la moară: poveşti şi snoave” 
(1903). Importante în procesul individualizării „ţinutului” şi cunoaşterii 
trăsăturilor spaţiului mental au fost şi studiile religioase: Mateş Ş. (1953), Porumb 
M. (1968, 1982), Păcurariu M. (1992), Pădurean A. (1999, 2005, 2010),  Hossu V. 
(2011). 

Documentarea cartografică, indispensabilă unei cercetări geografice, prin 
intermediul căreia s-a reuşit localizarea şi analizarea la un nivel detaliat a diferitelor 
fenomene geografice, s-a făcut pe baza celor trei ridicări topografice ale Imperiului 
Habsburgic (scara 1:25.000, 1:28.000), Planurile Directoare de Tragere, Harta 
Militară Sovietică (1:50.000), Harta topografică a României 1978 (1:25.000), Harta 
solurilor României (1:200.000, Harta geomorfologică a României (1:200.000), 
ortofotoplanuri (2005, 2010, 2015), diferite hărţi etnografice, precum Banciu A. 
(1922), Hărţi etnografice: pentru ţărani; Zagoriţ C. (1938) Mai multe hărţi 
(etnografice, religioase, economice şi politice) ale Transilvaniei şi graniţei dinspre 
Ungaria; Onişor T. (1942), O nouă hartă etnografică a României; Ghinoiu I. (2003-
2011), Atlas etnografic român. 
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II. PREMISELE ISTORICE ALE CONSOLIDĂRII
ȚINUTULUI CICEULUI 

2.1. PRELIMINAR 
  Amintit pentru prima dată în literatura de specialitate istorică ca domeniu 
al Cetății Ciceului, Ținutul Ciceului revendică prin geneză și evoluție, vechimea 
locuirii, precum și prin apartenența teritoriului acestuia la diferite forme de 
organizare politico-administrative o serie de particularități de factură istorică, care, 
la rândul lor, se constituie în adevărate premise istorice de consolidare a entității 
teritoriale analizate. Drept urmare, prin analizele cronologice și diacronice ale 
evenimentelor istorice ce s-au desfășurat în acest teritoriu, prin metoda 
cartografică, a studiului de caz, observației (directă – în teren și indirectă), 
documentării bibliografice și analizei GIS (analiza de vizibilitate), s-a reflectat 
impactul pe care factorul istoric l-a avut în individualizarea, evoluția, afirmarea și 
devenirea Ținutului Ciceului. Totodată, surprinderea implicațiilor pe care 
evenimentele istorice le-au avut în conturarea reperelor identitare, fie că este vorba 
despre cele de factură istorică, fie spirituală, a reprezentat un alt aspect vizat, dat 
fiind faptul că în lucrarea de față una dintre direcțiile de analiză se focalizează pe 
conturarea ,,ținutului” ca spațiu mental.   
 Principalele obiective avute în vedere și atinse în această parte a studiului 
au constat în: 

 analiza dovezilor arheologice care atestă vechimea și continuitatea locuirii
Ținutului Ciceului;

 analiza impactului pe care factorul istoric l-a avut în geneza, evoluția și
devenirea Ținutului Ciceului;

 analiza Cetății Ciceului ca marcă de identitate istorică  a microregiunii
Ținutului Ciceului;

 identificarea premiselor istorice de individualizare a Ținutului Ciceului;
 reflectarea disfuncționalităților generate de factorul istoric și formularea

unor recomandări în vederea eliminării acestora.
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2.2. IMPACTUL FACTORULUI ISTORIC ÎN GENEZA, 
EVOLUȚIA ȘI DEVENIREA ȚINUTULUI CICEULUI  

2.2.1. Vechimea populării Ţinutului Ciceului reflectată prin dovezi 
arheologice 

 Descoperirile arheologice ale unor obiecte ce țin de creaţia materială a 
locuitorilor Ţinutului Ciceului și care permit o investigare a reperelor habitaționale 
pe perioade istorice, alături de diferitele documente istorice și toponimice în care 
sunt amintite aspecte specifice habitatului, relevă faptul că spaţiul analizat 
reprezintă o vatră multiseculară a locuirii şi continuităţii umane.  

Numeroasele dovezi arheologice descoperite la nivelul Ținutului Ciceului 
s-au datorat, pe de o parte, faptului că teritoriul, prin specificul cadrului natural
(relief, resurse hidrice, clima, pretabilitatea terenurilor etc.), a oferit condiții
favorabile locuirii încă din cele mai vechi timpuri (neolitic), iar, pe de altă parte,
rolului de spațiu de luptă și apărare pe care l-a avut ,,ținutul” începând încă din
perioada daco-romană, ca urmare a faptului că partea nordică a acestuia era
traversată de Limesul de nord al Daciei Romane, și continuând cu perioada Evului
Mediu, când pe Dealul Ciceului Spânzului, pe locul unei foste cetăţi de pământ de
tip hallstattian, a fost fortificată Cetatea Ciceului. Aceste aspecte se constituie în
mărturii ale unui spaţiu propice cercetărilor arheologice, care în perioada actuală
tind să atingă apogeul, întrucât în arealul ,,ținutului” se desfăşoară ,,unul dintre cele
mai interesante şantiere arheologice din ţară”. Descoperirea unor obiecte de luptă
din timpul dacilor şi al romanilor, urmele unei cetăţi dacice sau a unor obiecte
utilizate pentru nevoile casnice încă din epoca bronzului, precum şi săparea unor
turnuri romane, care apărau limesul de nord al Daciei Romane, ce traversa, în
această zonă, Culmea Ciceului-Culmea Breaza (la 2-3 km de Cetatea Ciceului), sunt
doar câteva dintre descoperirile făcute în cadrul acestui șantier până la ora actuală –
anul 2014 (informare verbală, Radu Zăgreanu, istoric şi arheolog în cadrul
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud şi membru al Asociaţiei Terra Dacica
Aeterna, 15 august, 2014).

  Străvechea locuire încă din epoca pietrei, din paleoliticul superior, a 
Ţinutului Ciceului este reflectată prin urmele arheologice, într-adevăr puţine la 
număr în tot bazinul someşan, dar relevante, cum este și descoperirea, la începutul 
secolului XX, a unui nucleu de obsidian în localitatea Leleşti sau găsirea unor unelte 
microlitice pe teritoriul localităţii Uriu (Mureșan V., 2011). Potrivit informaţiilor 
preluate din Repertoriul Arheologic Naţional, prezenţa omului este dovedită, de 
asemenea, de descoperirea unor așezări preistorice în arealul localității Reteag. 
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 Odată cu începutul perioadei neolitice, locuirea Ţinutului Ciceului se 
intensifică, pe teritoriul acestuia descoperindu-se numeroase obiecte datate în 
perioada respectivă, îndeosebi topoare masive de piatră. Astfel, au fost descoperite 
două topoare, unul perforat şi unul neperforat în localitatea Ciceu-Corabia, 
respectiv un topor din andezit, tot în apropierea acestei localităţi, în punctul 
Măgura Ciceului. Un colectiv format din Protase D., Marinescu G. şi Gaiu G. au 
descoperit, în anul 1978, un topor perforat din neolitic pe teritoriul localităţii Ilişua, 
în zona castrului roman, iar pe teritoriul localității Breaza, au fost descoperite, atât 
un topor masiv de piatră, cât și o măciucă neolitică. În Repertoriul Arheologic 
Naţional, se precizează că pe teritoriul actualei localități Cristeștii Ciceului ființa o 
așezare neolitică. În eneolitic, datează un topor asimetric descoperit pe teritoriul 
localităţii Ciceu-Corabia. Obiecte eneolitice au fost descoperite și în apropierea 
localității Strâmbu, pe platoul Obcina, respectiv pe teritoriul localităţii Cristeştii 
Ciceului. Majoritatea obiectelor descoperite în perioada neolitică şi în eneolitic fac 
parte din cultura Coţofeni şi cultura Starčevo–Cris (Repertoriul Arheologic 
Naţional, ultima actualizare februarie 2016). 

 O perioadă înfloritoare în procesul umanizării Ţinutului Ciceului a 
reprezentat-o, cu siguranţă, epoca bronzului. În urma săpăturilor arheologice s-au 
descoperit depozite de bronz în localitatea Uriu, la est de turnul roman de pe 
Vârful Muncelului, respectiv pe platoul Măgura (Culmea Ciceului). Pe teritoriul 
localităţii Ciceu-Mihăieşti a fost descoperită o statuie „de tip menhir, [...] Piesa de 
la Ciceu-Mihăieşti, la care se adaugă o alta găsită la Dej par să indice activităţile 
legate de exploatarea sării, care cunoaşte cu începerea bronzului mijlociu (cca. 
2000-1600 a.Chr.) o spectaculoasă dezvoltare”. Descoperirea unui topor de luptă de 
bronz, cu cap emisferic şi un tub pentru fixarea cozii găsit pe teritoriul localităţii 
Ciceu-Corabia, indică că în perioada bronzului, în arealul amintit, se desfășurau 
activități umane specifice cel mai probabil vânatului (Mureşanu V., 2011). Sfârșitul 
epocii bronzului este consemnată la nivelul Ținutului Ciceului prin descoperirea 
unei monede de argint şi o brăţară de bronz cu capete subţiate în localitatea Ciceu-
Corabia, respectiv prin obiectele de bronz descoperite în Cristeştii Ciceului, la 
Negrileşti şi la Ilişua. Şirul dovezilor arheologice datate în epoca bronzului este 
completat de descoperirea unei aşezări, pe platoul „Sub Şolea”, din apropierea 
localității Ciceu-Mihăieşti.  

 Descoperirile arheologice, prin care se certifică faptul că omul a fost 
prezent din cele mai vechi timpuri pe teritoriul Ţinutului Ciceului, continuă cu cele 
datate în epoca timpurie a fierului, când în punctul ,,Măgura”, situat la 1 km nord-
est de satul Ciceu-Corabia, a fost identificată de Ferenczi Ş. o aşezare fortificată, iar 
pe baza unui depozit de bronz, descoperit în anul 1968 în același punct, acesta a 
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încadrat-o în prima epocă a fierului. Continuarea cercetărilor arheologice ce se 
resfrâng și la nivelul Ținutului Ciceului, realizate de specialiști ai Muzeului 
Judeţean de Istorie Bistriţa-Năsăud, au dus la descoperirea mai multor complexe de 
locuire, locuinţe tip bordei, gropi pentru provizii în apropierea Cetății Ciceului 
(Marinescu G., 2010). Mureșan V. (2011) afirmă că, în urma unor descoperiri 
arheologice, s-a dovedit faptul că în epoca firului (în perioada hallstattiană, sec. IX-
VIII a. Chr.), ar fi existat pe dealul Măgura Ciceului o fortificaţie cu val de pământ 
şi palisadă din trunchiuri de copaci. 

 Afirmarea progresivă şi înfloritoare a civilizaţiei daco-gete, la finalul epocii 
fierului, respectiv începutul perioadei dacice, aduce o schimbare la nivelul 
întregului spaţiu ce azi aparține țării noastre. Dănilă Șt. (1971) menţionează că în 
urma unor cercetări sistematice pe dealul Ciceul Spânzului (cunoscut și sub 
denumirea de Ciceul Mic) s-au identificat urmele unei fortificaţii dacice. Mureşan 
V. insistă asupra existenţei în arealul amintit, nu doar a cetăţii dacice amintite de
Dănilă Șt., ci şi a unei aşezări dacice, „în evoluţia istorică a zonei o semnificaţie
majoră o deţine dezvoltarea unei mari aşezări dacice pe terasele din jurul stâncii
Ciceului, în secolele I a. Chr-I p. Chr. Populaţia de aici a fost cea care utilizând
resursele locului producea pietre de râşniţă care erau comercializate pe o largă arie
a ţării dacice” (Mureșan V., 2011). De altfel, activitatea de prelucrare a pietrelor de
moară şi râşniţă a conferit specificitate Ținutului Ciceului, actualmente devenind
un reper identitar al acestuia. Despre existenţa unei aşezări dacice în arealul
dealului Ciceul Spânzului, vorbeşte şi Ferenczi Șt., care încă din anul 1971, în urma
descinderii în teren, a descoperit „vestigiile unei aşezări dacice din perioada
formării statului dac independent”, şi „cioburi foarte fine, cu o pastă excelentă, de
culoare cenuşie deschisă de la vase fructiere etc., specifice pentru faza de înflorire a
ceramicii dacice din sec. I î.e.n. - sec. I. e n.” (Ferenczi Șt., 1971). În perioada
actuală, când cercetările arheologice s-au intensificat, s-au descoperit numeroase
urme ale aşezări dacice amintite, în locul numit „Sub Cetate” (platoul aflat de la
baza Dealului Ciceul Spânzului).

După o lungă perioadă de studiu și cercetări cu privire la descoperirea unor 
părți dintr-un altar inscripţionat cu litere ce trimit la numele localităţii dacice 
Arcobadara, în castrul roman de la Ilișua, istorici, arheologi și cercetători precum 
Gaiu C. (2011, 2013), Mureșan V. (2011), Zăgreanu R. (2014), Nemeti S. (2006), 
Bărbulescu M. (2007) au considerat că aşezarea apărută în perioada dacică 
(începând aproximativ cu secolul al III-lea a. Chr.), la poalele dealului Ciceul 
Spânzului (Figura 6), nu poate face parte decât din teritoriul întinsei localităţi din 
nordul Daciei – Arcobadara- inscripţionată pe Harta lui Ptolomeu. 
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Una dintre cele mai semnificative perioade istorice din trecutul Ținutului 
Ciceului, din care provin o serie de mărturii arheologice ale existenței umane, ce fac 
trimiteri clare la rolul pe care acest teritoriu l-a avut în istoria noastră, este 
perioada romană. Materializarea castrului roman pe teritoriul localității Ilișua, pe 
platoul Măgura, în scopul fortificării limesului de nord al Daciei Romane, a 
contribuit nu doar la crearea unor mărturii ale existenței umane și intereselor 
specifice vremii, dar mai cu seamă la crearea unei zestre istorice incontestabilă, prin 
intermediul căreia, azi, localitatea Ilișua este recunoscută din punct de vedere 
istoric la nivel național. Dezvoltarea unei puternice așezări civile (vicus), implicit a 
unor activități ce implică comerțul sau schimbul de produse (spre exemplu, 
realizarea monedelor romane), în jurul Castrului Roman de la Ilișua, denotă că 
acesta, pe lângă rolul de apărare, deține rolul unui centru administrativ și chiar 
polarizator. Castrul de la Ilişua servea în perioada romană ca unitate militară a 
divizionului de călăreţi Cohorda a II- Britannica şi Ala I Tungrorum Frontoniana. 
Deşi este cunoscut ca fiind un castru roman, descoperirea a trei cuptoare pentru ars 
ceramica, a unor locuinţe de tip bordei, amenajate în interiorul castrului, precum şi 
urmele de ceramică dacică lucrată manual, denotă faptul că aşezarea a fost locuită 
cu mult înaintea cuceririi romane (Horga M., 2004).  

 Șirul dovezilor arheologice datate în perioada romană continuă cu 
descoperirea unor urme ale turnurilor romane, care aveau rolul de supraveghere şi 

Figura 6.  Localizarea vechii aşezării dacice la poalele Dealului Cetăţii 
 Prelucrare după Ferenczi Șt., 1971
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semnalizare a Limesului de nord al Daciei Romane. Două dintre cele mai 
importante turnuri romane au fost descoperite în arealul Culmea Ciceului. Unul, în 
punctul „Poniţa”, pe teritoriul localităţii Ciceu-Corabia, care în prezent este supus 
investigaţiilor arheologice, fiind săpat, iar în viitor va suporta anumite lucrări de 
recondiţionare şi reamenajare. Totodată, Zăgreanu R. (15 august 2014), membru al 
echipei de cercetare din zona Dealurilor Ciceului, a mărturisit că în urma 
săpăturilor arheologice efectuate, în interiorul acestui turn roman, s-au găsit 
elementele unui soldat. Cel de-al doilea turn roman a fost descoperit în punctul 
„Vârful Muncelului”, la nord de localitatea Ciceu-Corabia. Alte urme ale turnurilor 
romane au fost descoperite în puncte precum la sud și nord de „Vârful Runcului”, 
situat în apropierea localităţii Ciceu-Giurgeşti, pe Dealul Slederului, aflat la limita 
hotarului localităţii Negrileşti cu cel al localităţii Ciceu-Giurgeşti, burgul roman 
„Cetatea lui Negru Vodă” în localitatea Negrilești (Ferenczi Șt., 1976). 

 Descoperirea unor așezări romane, precum vatra satului Ciceu-Giurgești 
sau în punctul ,,Muieri”, pe teritoriul localității Ciceu-Corabia, fac parte din 
dovezile prin care se certifică continuitatea umană pe teritoriul Ținutului Ciceului 
(Repertoriul Arheologic Național).  

 Despre descoperirile arheologice din jurul Dealului Cetăţii, ce datează din 
epoca romană, amintește şi Sighiartău E., în lucrarea sa, „Că dealurile Ciceului au 
fost stăpînite din vremi foarte vechi se adevăreşte prin săpăturile făcute în jurul 
cetăţii, care au scos la iveală monede şi şanţuri romane” (Sighiartău E., 1928). 

 Existența dovezilor arheologice din secolul al IV-lea p. Chr., prin care se 
atestă așezarea omenească din apropierea locului unde în perioada medievală se va 
ridica Cetatea Ciceului, denotă faptul că zona a fost locuită şi în perioada post-
aureliană, probabil până spre secolul al VIII-lea, când în urma unor noi cercetări 
arheologice, s-au descoperit în punctul „Sub Cetate” urmele unor locuinţe din 
secolul al VIII-lea, ce cuprindeau un impresionant inventar ceramic, pe baza căruia 
se demonstrează continuitatea locuirii din secolul al VIII-lea până în timpul 
ridicării cetăţii medievale (Mureșan V., 2011). În perioada medievală, după 
ridicarea Cetăţii Ciceului (sec. XIII-XIV) și atestarea toponimică a numeroaselor 
localități din Ținutul Ciceului, prezenţa omului şi continuarea vieţii pe acest 
teritoriu este evidentă, fără a mai fi nevoie de vreo dovadă în acest sens. 

 Numeroasele descoperiri arheologice de pe teritoriul Ţinutului Ciceului, 
analizate anterior, au menirea de a releva străvechea şi permanenta locuire a 
spaţiului ţinutului, începând cu populaţiile pre-dacice şi continuând cu cele dacice, 
daco-romane, şi în final cu cea românească. Mai mult, mărturii suficient de 
puternice ale continuităţii vieţii pe aceste meleaguri sunt date tocmai de faptul că 
teritoriul analizat, prin prisma evenimentelor petrecute în jurul Cetății Ciceului, 
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reprezintă un reper important în istoria românilor, în totalitate datorat acţiunilor 
umane.  

2.2.2. Ţinutul şi Cetatea Ciceului. Particularităţi de geneză  
  În puţine studii sunt menţionate aspecte privind geneza Ţinutului Ciceului, 
însă începuturile acestuia trebuie puse pe seama apariţiei în teritoriu a cetăţii cu 
același nume, dat fiind faptul că mai bine de două secole şi jumătate, în perioada 
medievală (cca. 1304 – cca. 1573), ,,ținutul” a fost consemnat în documentele 
istorice cu titulatura de domeniu al Cetăţii Ciceului. Afirmația este argumentată și 
din punct de vedere toponimic, ,,ţinutului” fiindu-i atribuit toponimul Ciceu, care 
se regăsește și în denumirea cetății în jurul căreia s-a cristalizat. Toponimul Ciceu 
provine din termenul de origine maghiară Csucs, echivalentul în română al 
cuvântului vârf, culme (Kádár J., 1903), cetatea primind acest nume, datorită 
poziției sale geografice, întrucât aceasta a fost fortificată pe culmea unui deal, 
desemnat cu același toponim, Ciceul Spânzului (cunoscut în literatura de 
specialitate și cu denumirea de Ciceul Mic sau Dealul Cetății). Datorită 
provenienței din limba maghiară, toponimul Ciceu apare de-a lungul timpului în 
documentele istorice, sub diferite forme Chicho (1283), Chycov (1290-1304), 
Chichio (1544) (Mizgan V., 1998-1999). 

Un rol important în surprinderea particularităților de geneză ale Cetății 
Ciceului, și implicit ale ținutului ce s-a conturat în jurul acesteia, a avut-o scurta 
analiză cronologică, ce urmărește câteva evenimente care au avut un impact major 
în istoria medievală a Transilvaniei (perioada Evul Mediu Mijlociu – începutul 
Evului Mediu Târziu, când de altfel cetatea își face apariția pe formaţiunea 
vulcanică Ciceul Spânzului). 

I. Secolele X–XI, presiunea ungurilor și pecenegilor asupra Transilvaniei.
Pentru a înțelege rolul pe care evenimentele istorice le-au avut în geneza Ținutului 
Ciceului, implicit care au fost motivele ce au stat la baza fortificării Cetății Ciceului, 
este necesar a se relata evoluţia acestor evenimente încă din secolul al X-lea, când 
presiunea exercitată de unguri și pecenegi asupra Transilvaniei a grăbit procesul 
formării voievodatelor, despre care Anonymus precizează că erau în număr de trei: 
cel al lui Glad, Gelou şi Monumorut. Teritoriul care mai târziu se va constitui în 
Ţinutul Ciceului era integrat Voievodatului lui Gelou, ce ,,era locuit de români şi 
slavi”, cu reşedinţa lângă râul Someş, reprezentată, cel mai probabil, de cetatea 
(fortificaţia) de la Mănăştur  (Pop A. I., 2009). În anul 1002, din relatările aceluiaşi 
Anonymus, reiese că voievod al Transilvaniei era Gylas, care în urma unei bătălii cu 
regele Ştefan cel Sfânt al Ungariei, pierde ,,ţara cea mare şi bogată”, aceasta intrând 
în stăpânirea ungurilor. Atacurile pecenegilor şi cumanilor a continuat însă şi 
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după această dată, retragerea lor din Transilvania având loc numai după sosirea în 
Transilvania, în anul 1068, a regelui Solomon al Ungariei (Mureșanu V., 2011). 
După această dată, urmează o perioadă în care informaţiile lacunare referitoare la 
evenimentele istorice petrecute în Transilvania nu permit realizarea unei analize 
asupra evoluției acestora. 

II. Secolul XIII, invazia tătarilor. O serie de informații importante apar
începând cu anul 1241, când întrega Europă Centrală şi de Est a fost invadată de 
tătari. Situaţia devine tensionată şi în Ţările Române unde ,,au fost distruse bunuri 
materiale şi aşezări omeneşti, au pierit sau au fost duşi în robie o mulţime de 
oameni”. În Transilvania, în părțile în care mai apoi a luat ființă Ținutul Ciceului, 
efectele acestui eveniment sunt puternic resimțite, tătarii au distrus Cetatea Rodnei 
şi a Bistriţei (aprilie 1241), iar apoi „s-au îndreptat spre Beclean şi Dej, 
înspăimântând populaţia care s-a refugiat în păduri lăsând ogoarele nelucrate” 
(Mureșanu V., 2011). Acesta a reprezentat momentul în care, în scopul apărării 
Transilvaniei, vizibil afectată de invazia tătaro-mongolă, Bela al IV-lea, regele 
Ungariei de la vremea respectivă, şi sub a cărei stăpânire se află Transilvania, a 
încurajat, pe lângă întărirea vechilor fortificaţii, ridicarea unor cetăţi puternice 
(de piatră), în puncte strategice, oferindu-le celor care le-au construit (nobililor) 
sau celor care au luptat pentru apărarea teritoriului, împreună cu cetatea astfel 
construită, domenii întinse aflate în jurul cetăţilor. 

III. Secolul XIII-XIV, fortificarea Cetății și Ținutului Ciceului. Primele
informaţii în literatura de specialitate despre existenţa unei cetăţi pe dealul Ciceul 
Spânzului au apărut începând cu anul 1304, când aceasta deja făcea parte din 
posesiunile voievodului Ladislau Kan (Motogna V., 1927, Sighiartău E., 1928, Gaiu 
C., Mureșan V., 2012).  

În concordanță cu evenimentele istorice care s-au petrecut la nivelul 
Transilvaniei, un rol important în geneza Cetății Ciceului, în opinia unor istorici și 
cercetători (Motogna V., Josef K., Mureșan V., Mizgan V., Sighiartău E. etc.), l-au 
avut invazia tătară și, implicit, anarhia feudală a regatului maghiar, cauzată de 
luptele pentru tron. Afirmația este susținută și de faptul că pentru fortificarea 
Cetății Ciceului, s-a ales o poziție geografică strategică, pe Culmea Ciceului, ce-i 
conferea o bună vizibilitate spre Culoarul Someșului, pe unde se presupunea că 
populația alohtonă pătrundea în teritoriu în scopul cuceririi acestuia. Rolul de 
apărare al teritoriului, revendicat de-a lungul timpului (perioada medievală) de 
Cetatea Ciceului, este reflectat și în scrierile lui Sighiartău E., care surprind o 
trăsătură aparte a formaţiunii vulcanice – Ciceul Spânzului - în arealul căreia a fost 
construită Cetatea Ciceului, și anume că aceasta, prin configuraţia morfologică, se 
constituie însăşi într-o fortăreaţă naturală, „Pe de-o parte poziţia lor (colinele 
Ciceului) dominantă spre valea Someşului, pe de altă parte culmile late cu 
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povârnişurile repezi, formate din rocă dură, permit ca ele să fie întărite şi apărate cu 
uşurinţă”. Acelaşi autor precizează că „pe lângă elementul datorat poziţiei 
geografice, care explică mai mult întăriturile din punct de vedere strategic, originea 
întăriturilor poate fi pusă (şi) în legătură cu salinele din Ocna-Dejului, care se află 
la 14 km depărtare, adică cu un factor economic. În acest caz ele aveau scopul să 
apere salinele şi să asigure transportul sării pe valea Someşului, artera cea mai 
însemnată de comunicaţie din Nordul Transilvaniei” (Sighiartău E., 1928).   

O altă perspectivă în ceea ce privește aspectele de geneză ale Cetății și 
Ținutului Ciceului este dată de autori precum Rusu A. A. (1987), Mizgan V. (1998-
1999), în opinia cărora construirea acestei cetăți ar putea face parte din ,,explozia de 
fortificații”, prin care s-ar fi dorit ,,încastelare(a) […] spațiului intercarpatic” 
(Mizgan V., 1998-1999).  

 Așadar, relatarea succintă a evenimentelor istorice petrecute în 
Transilvania, în plină perioadă medievală, au scos în evidență faptul că nu puţin 
importante au fost aspectele ce au determinat apariția Cetatea și domeniului 
Ciceului. Această structură teritorială servind, totodată, mai bine de două secole şi 
jumătate (cca. 270 de ani) scopului pentru care a fost conturată, de apărare 
împotriva mișcărilor distructive inițiate de populația alohtonă, iar mai apoi, odată 
cu intrarea acesteia în stăpânirea Domnilor Moldoveni, i-a fost atribuit rolul de 
păstrare a identității naționale și spirituale. 

2.2.3. Consolidarea Ținutului Ciceului în perioada tranziției de la 
statutul nobiliar la cel regal 

 Dacă izvoarele istorice sunt mai rezervate în menţionarea unor aspecte 
referitoare la geneza Cetății și Ţinutului Ciceului, mult mai dezbătută a fost 
evoluţia acestora, de la fiinţare până la destrămare (cca. 1290- cca. 1573). Din punct 
de vedere evolutiv, în intervalul temporal 1290- 1573, Ținutul Ciceului cunoaște 
două etape de consolidare. Pe fondul evenimentelor istorice, nu mai puţin 
tensionate decât cele din perioada genezei, prima etapă (cca. 1290-1475) s-a 
remarcat prin numeroase schimbări ce au vizat trecerea ținutului de la statutul de 
domeniu nobiliar la  voievodal, iar în ultimă instanță, la cel regal. Odată cu intrarea 
ținutului în stăpânirea domnilor moldoveni, începe cea de-a doua etapă de 
consolidare a ținutului (cca. 1475-1563). Această perioadă, dat fiind faptul că 
pentru prima dată ținutul se afla în posesia românilor, marchează începutul luptei 
pentru unitatea națională și consolidarea identității istorice și spirituale, care, de 
altfel, reprezintă cea mai importantă moștenire lăsată generațiilor ce azi populează 
Ţinutul Ciceului. 

 În această parte a studiului, analiza propusă urmărește câteva momente 
cheie în devenirea și consolidarea Ținutului Ciceului, reprezentate de aspectele 
evolutive ce au marcat trecerea domeniului de la statutul nobiliar la cel regal.  
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 În anul 1283, se face pentru prima dată trimitere la teritoriul ce mai apoi 
va constitui Ținutul Ciceului. Astfel, în documentele istorice se vehiculează 
toponimul de Ciceu (Chicho) ca desemnând moșia ce aparținea Familiei Ratolth 
care, în anul 1283, ,,se înfăţişează Regelui Ladislau al IV-lea hotărând să împartă pe 
veci toate moşiile lor în aşa fel ca, Ciceu şi Reteagul din părţile Transilvaniei cu 
toate moşiile ce ţin de ele să le stăpânească ei şi urmaşii lor” (Mureşanu V., 2011). 
Ce s-a întâmplat după această dată, cum moșia a devenit posesiune a Voievodului 
Transilvaniei, Ladislau Kan al II-lea, precum şi fixarea momentului în care Cetatea 
Ciceului a fost zidită, sunt aspecte care nu au putut fi cu certitudine clarificate de 
istorici, formulându-se doar anumite supoziţii, şi anume că cetatea a fost construită 
în intervalul 1290-1304. În ceea ce priveşte moşia Ciceu, într-un document, din 
timpul domniei regelui Andrei al III-lea al Ungariei (1290-1301), este speculat 
faptul că aceasta a fost cerută ca ,,danie” de comitele Dionisie. Odată cu realizarea 
acestui fapt, moşia Ciceu a primit titulatura de domeniu nobiliar, pe care și-a 
păstrat-o în perioada 1290-1304 (Mureşanu V., Gaiu C., 2012).   

 Informaţii despre Domeniul şi Cetatea Ciceului apar pentru prima dată în 
izvoarele istorice începând cu anul 1304, când acestea făceau deja parte din 
posesiunile voievodului Transilvaniei, Ladislau Kan al II-lea, iar castelan al cetăţii 
era Nicolae Vass (Wass). Așadar, acesta a reprezentat momentul în care domeniul a 
primit statutul voievodal, menținut până în anul 1321. După moartea lui Ladislau 
Kan al II-lea, Domeniul Ciceului a fost condus de Nicolae Vass,  până în anul 1321, 
când acesta se vede nevoit, în fața regelui Carol Robert de Anjou, să cedeze atât 
cetatea, cât și domeniul, în favoarea coroanei regale maghiare. Drept urmare, 
începând cu anul 1321, cetatea a fost considerată regală, fiind administrată de 
voievozii Transilvaniei, dar nu independenţi, ci ca reprezentanţi ai regelui. 
   În intervalul 1387 - 1467, Domeniul şi Cetatea Ciceului au fost stăpânite ca 
Danie Regală (donaţie făcută de către rege) de moştenitorii Familiei Ratold, 
respectiv de membrii Familiei Banffy. După anul 1467, în urma unor acţiuni ale 
acestora, îndreptate împotriva regelui Ungariei, Matei Corvin, acesta decide ca 
Domeniul şi Cetatea Ciceului să intre în stăpânirea lui Imfrei Gzrgy Szerdathelyi, el 
fiind ultimul nobil care stăpâneşte cu dreptul de danie regală Cetatea Ciceului. 
Ulterior aceasta împreună cu Domeniul Ciceului au fost dăruite lui Ştefan cel Mare.  

 Date cu privire la numărul localităților ce făceau parte din Ținutul 
Ciceului, în prima etapă a consolidării acestuia, nu au fost identificate în literatura 
de specialitate. Cu toate acestea, în documentele istorice ale vremii, accentul a fost 
pus pe surprinderea unor informații prin care se dorește a se demonstra prezența 
populației românești pe aceste teritorii „sâmburele acela (domeniul) l-au format 
satele româneşti răsfirate în raza cetăţii, la poalele dealului şi prin văile 
învecinate” (Motogna V., 1927). Prezenţa unui număr mare de români în Ţinutul 
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Figura 7. Biserica „Sfânta Paraschiva”, ctitorită de  Ștefan cel
Mare (localitatea Feleacu, județul Cluj)

Ciceului este susţinută şi în scrierile lui Manciulea S., potrivit cărora „elementul 
românesc la începutul veacului XIV este semnalat în număr mare pe teritoriul 
cetăţii Ciceului. În 1352 documentele vorbesc despre „Cnejii şi românii castelului” 
(Manciulea S., 2002).   

 Prezența populației românești pe teritoriul Ținutului Ciceului, încă de la 
începuturile închegării acestuia, pe de o parte, a contribuit la crearea unui cadru în 
care s-a conturat dorința de păstrare a identității naționale, coordonată ce devine 
primordială în perioada când ,,ținutul” s-a aflat în stăpânirea domnilor moldoveni. 
Pe de altă parte, aceasta a avut un rol bine definit în consolidarea identității 
spirituale, cunoscută fiind importanța pe care creștinii români o acordau vieții 
spirituale. Argumente în favoarea acestei afirmații găsim și în relatările lui Motogna 
V., și anume „Balc şi Baliţă, fii lui Sas, [...] nu părăsise(ră) credinţa strămoşească, 
(ci) se îngrijeau de viaţa sufletească a Românilor rămaşi sub stăpânirea Ungurilor,
dându-le o importanţă instituţiei bisericească, sub ale căror aripi ocrotitoare au
ajuns şi Români aparţinători cetăţii Ciceului” (Motogna V., 1927).

Faptul că identitatea spirituală și dorința de păstrare a unității naționale își 
au resorturi în perioada incipientă a formării Ținutului Ciceului, i-au conferit 
acestuia reziliență, conlucrând totodată la conturarea spaţiului mental al 
ciceuanului de azi. 

2.2.4. Ţinutul Ciceului sub stăpânirea domnitorilor moldoveni - 
perioada conturării identității spirituale a populației ciceuan 

Intrarea Cetății și domeniului Ciceului în stăpânirea lui Ştefan cel Mare 
marchează o nouă etapă 
în trecutul istoric al 
ținutului, respectiv 
primul episod când la 
conducerea acestuia se 
afla un domnitor român. 
Această situație a dus la 
concretizarea unor 
aspecte importante în 
ceea ce privește viaţa 
culturală şi spirituală a 
românilor din acest 
teritoriu, oglindite, cel 
mai adesea, în scrierile 
istorice, prin prisma preocupărilor domnitorilor moldoveni, și anume, de a lupta 
pentru păstrarea naționalității și specificului românesc (religie, cutume, forme de 
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organizare sociale etc.), respectiv prin dorința de a extinde teritoriile ocupate de 
români. Lupta domnitorilor moldoveni pentru păstrarea naționalității a fost cu atât 
mai dificilă cu cât teritoriul Transilvaniei se afla, în perioada respectivă (secolul 
XV), sub stăpânirea coroanei maghiare și, totodată, era vizat de otomani în 
numeroase lor atacuri de cucerire, scopul final al acestora fiind acela de 
deznaționalizare a populației românești din acest teritoriu.  

 Evenimentele petrecute în această perioadă au fost reprezentative în 
definirea reperelor fundamentale ale spațiului mental al ciceuanului. Pe de-o parte, 
identitatea istorică, care deși are resorturi mai adânci, elemente de specificitate 
istorică provenind chiar din epoca romană, cu certitudine, a fost închegată în 
perioada ființării propriu-zise a ținutului (cca. 1290-cca. 1573), populația 
raportându-se, din punct de vedere istoric, cel mai adesea la domnia lui Ștefan cel 
Mare și al urmașului acestuia, Petru Rareș. Pe de altă parte, fundamentarea 
identității spirituale a ciceuanilor este reflectată prin măsurile luate de Ștefan cel 
Mare în vederea păstrării specificului populației românești. Consolidarea 
ortodoxismului prin construirea unor biserici în Transilvania - reprezentative fiind 
două dintre acestea, cele din localitățile Feleac (Figura 7) și Vad-, respectiv 
înființarea ,,celei dintâi episcopii a Românilor supt Coroana Sfântului Ştefan, a 
episcopiei Vadului” (sub incidența căreia intra teritoriul analizat), care a devenit 
,,scut de mângâiere pentru Românii someşeni”, fiind privită ca „o cetate a 
ortodoxismului şi păstrării naţionalităţii împotriva primejdiilor” exterioare ce 
ameninţau veşnic acest ţinut, precum și  
stabilirea unor strânse „legături bisericeşti şi culturale între Românii din Ardealul 
nordic şi din Moldova”, sunt doar câteva dintre acțiunile lui Ștefan cel Mare care au 
avut un rol desăvârșit în viața spirituală și culturală a românilor din Ținutul 
Ciceului (Motogna V., 1927).  

  Fixarea momentului în care Cetatea și domeniul Ciceului au intrat în 
posesia lui Ștefan cel Mare, precum și identificarea motivului ce a stat la baza 
deciziei lui Matei Corvin de a face această cesiune, au reprezentat aspecte des 
dezbătute în literatura de specialitate. În lipsa unor documente istorice, în care să 
fie menționate cu certitudine data și mobilul donației, în urma unor cercetări, 
istoricii au fixat acest eveniment, fie în anul 1475, fie în anul 1484. Hurmuzaki E. 
(citit de Iorga N., 1911) afirmă că Ținutul Ciceului a intrat în posesia lui Ștefan cel 
Mare, în urma încheierii alienței10 dintre acesta și Matei Corvin, regele Ungariei, 
alianţă despre care se vorbeşte într-un document dat de Matei Corvin în 15 august 
1475, precum și într-o scrisoare a acestuia. Motogna V. (1927) este de părere că 
Ţinutul Ciceului nu ar fi intrat în stăpânirea lui Ştefan cel Mare în anul 1475, aşa 

10 Alianță încheiată în urma bătăliei de la Baia din 1467, când ungurii au fost învinşi de moldoveni. 
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cum a precizat Hurmuzaki E.. În defavoarea părerii acestuia, autorul aduce drept 
argument faptul că documentele lui Matei Corvin nu au fost datate. Un alt 
argument dat de Motogna V. este acela că, în anul 1482, castelan al Ciceului era 
Valentin Literat, care de altfel era stăpânul cetăţii şi în anul 1473. Potrivit aceluiaşi 
autor, donația a avut loc în anul 1484, când otomanii, cucerind Cetatea Albă și 
Chilia, reprezentau un pericol pentru Regatul Maghiar, astfel pentru a-și consolida 
relațiile în teritoriul românesc, Matei Corvin cedează Cetatea Ciceului 
domnitorului Ștefan cel Mare. Nu s-a descoperit un act original al cesiunii, ci doar 
unul care reînnoia donaţia, făcut de urmaşul lui Matei Corvin, Vladislau al II-lea, în 
anul 1492.  

  Cea mai veche conscripţie a Ţinutului Ciceului datează din anul 1553, 
astfel nu se cunoaşte cu exactitate componenţa teritorială a acestuia în timpul lui 
Ştefan cel Mare (1475/1484-1504). Cu toate acestea, în documentele istorice au fost 
identificate unele aspecte ce țin de alcătuirea teritorială a domeniului Ciceului, 
precum faptul că în anul 1499, Voievodul Ştefan Báthory preia abuziv 2/3 din 
„moşiile iobăgeşti locuite din Uriu de Sus de pe domeniul Ciceului, al lui Ştefan cel 
Mare”. Tot în anul 1499, voievodul intră, în aceeaşi manieră, în posesia „satului 
Domnului român: Sânmarghita, Ciceu-Cristur [...] şi Reteagul unde însă iobagii lui 
Ştefan Vodă se opun cu arma contra introducerii noilor proprietari” (Kadar J., 1901 
cit. de Meteş Șt., 1936).  Preocupările lui Ştefan cel Mare de a extinde teritoriul 
ținutului sunt justificate prin deciziile acestuia de a cumpăra, de la familia Bánffy, 
satele Văleni, Borcut, Suciu de Jos, Maşca, Rohia, Veres, Gârbou, jumătate din 
Petrihaza. Deoarece aceste localităţi, alături de altele, se regăsesc şi în conscripţia 
din anul 1553, iar în lucrarea Szolnok-Dobokavármegye monográphiája (Kadar J., 
1900-1905) este precizat faptul că satele Dămăcuşeni, Ţop şi răscumpărarea 
Sânmarghitei au avut loc în timpul domniei lui Bogdan-cel-Orb şi Petru Rareş, i-a 
determinat pe istorici și cercetători (Sighiartău E., Iorga N., Morogna V., Mureșan 
V.) să afirme că este posibil ca 60 din cele 63 de sate identificate în anul 1553 să fi 
aparţinut Cetăţii Ciceului şi în timpul lui Ştefan cel Mare.  

  După moartea lui Ştefan cel Mare, Cetatea şi domeniul Ciceului rămân în 
stăpânirea domnilor moldoveni, socotite ca „proprietăţi ereditare ale Coroanei 
moldovene” (Meteş Șt., 1936) mai bine de un jumătate de secol, până în timpul lui 
Alexandru Lăpuşneanu, în anul 1568.  

  În perioada 1504-1517, Cetatea și domeniul Ciceului s-au aflat sub 
stăpânirea lui Bogdan-cel-Orb, primul urmaș al lui Ștefan cel Mare. Pe parcursul 
domniei acestuia, Ținutul Ciceului nu a cunoscut schimbări majore. Evenimentul 
cel mai semnificativ a fost consemnat de încheierea unei alianțe (anul 1509) între 
Bogdan-cel-Orb și Vladislav al II-lea, regele Ungariei, prin care Petru de Sângeorz, 
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Voievodul Transilvaniei, în numele regelui, era obligat să-l ajute pe domnitorul 
moldovean în cazul unor posibile atacuri de cucerire a ținutului. Imboldul acestei 
alianţe a fost reprezentat de nevoia regelui Ungariei de a avea de partea sa, în lupta 
cu turcii, pe domnitorul moldovean.  

  În intervalul 1517-1527, Ţinutul Ciceului se află în stăpânirea lui Ştefăniţă 
Vodă. Comparativ cu perioada anterioară, aceasta a fost marcată de evenimentele 
tensionate create de numeroasele tentative ale noului Voievod al Transilvaniei, 
Ioan Zapolya, de a intra în posesia cetății și domeniului acesteia. Numeroasele 
atacuri de cucerire, atât cele inițiate de voievodul Ioan Zapolya, cât și cele din 
timpul domniei lui Petru Rareș și a urmașilor acestuia, nu au fost unele hazardate, 
întrucât Cetatea Ciceului era singura dintre posesiunile moldovenilor, „înconjurată 
cu ziduri şi întărită oarecum de la natura de râuri. În aceasta nimic nu-i lipseşte din 
cele trebuitoare pentru nevoile omului sau pentru plăcere; sunt dealuri cu vii şi 
fructe şi sămănături şi toate cele pentru trai; locul e foarte bogat în iazuri, bălţi şi 
heleşteie, încât omul nu poate dori mai mult pentru trebuinţa vieţii” (Bogdan I., 
1898, p. 117-121, cit. Meteş Șt., 1936). 

  Una dintre cele mai reprezentative perioade din trecutul istoric al 
Ţinutului Ciceului a fost marcată de domnia lui Petru Rareş (1527-1538, 1540-
1546), despre care se spunea că avea „o putere şi o influenţă hotărâtoare în Ardeal” 
(Meteş Șt., 1936). Semnificația aparte pe care această perioadă a dobândit-o, s-a 
datorat numeroaselor evenimente petrecute pe parcursul acesteia, al căror ecou a 
fost unul puternic în rândul populației ciceuane. Evenimentele s-au declanșat pe 
fondul intereselor și preocupărilor constante ale domnitorului Petru Rareș, de a-şi 
apăra şi extinde posesiunile din Transilvania, fapt ce a atras după sine numeroase 
probleme și asupra Ținutului Ciceului. Totodată, reprezintă perioada des analizată 
în scrierile istorice, respectiv la care se raportează mereu, din punct de vedere 
socio-cultural, populaţia de azi din Ţinutul Ciceului.  

  Pentru a înţelege evoluţia ţinutului în timpul domniei lui Petru Rareş, este 
relevant a se relata pe scurt evoluția evenimentelor din perioada respectivă. Un 
prim moment important în devenirea istorică a Ținutului Ciceului este reprezentat 
de alianța, din anul 1529, încheiată între Petru Rareş și Ioan Zapolya, Voievodul 
Transilvaniei și, la vremea respectivă, aliatul regelui Poloniei. Având sprijinul total 
al lui Ioan Zapolya, Petru Rareş atinge apogeul cuceririlor sale, astfel încât, în anul 
1530, posesiunile sale transilvănene erau formate din Cetatea Ciceului și cele peste 
60 de sate ce aparțineau acesteia, Cetatea de Baltă şi domeniul său, Unguraşul cu 
ţinutul său, Bistriţa cu 23 de sate săseşti şi minele de aur şi argint din Rodna. De 
remarcat că valoarea Ținutului Ciceului, în perioada medievală, era dată printre 
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altele și de faptul că acesta reprezenta unul dintre cele mai mari domenii din 
Transilvania.  

  Printre acţiunile domnitorului moldovean s-a numărat şi cea de cucerire a 
Pocuţiei în anul 1530, însă în anul 1531 „alegerea [...] lui Ferdinand ca împărat al 
Germaniei, plângerile la Înalta Poartă făcute de poloni împotriva lui Petru Rareş, în 
urma căruia sultanul îi cere restituirea Pocuţiei, ameninţarea de către turci de a-l 
ajuta pe Zapolya în Ardeal, fac ca domnitorul moldovean să considere că singura 
ieşire este o împăcare cu Ferdinand”. În 17 ianuarie 1535 se redactează actul prin 
care Ferdinand îi recunoaşte lui Petru Rareş dreptul asupra Cetății Ciceului și 
domeniul acesteia, Cetăţii de Baltă, Unguraşului şi Bistriţei (Mureşanu V., Gaiu C., 
2012).   

Rolul de adăpost al Cetății Ciceului a fost deseori surprins în relatarea 
momentelor cheie ale domniei lui Petru Rareș. Un astfel de eveniment este cel 
consemnat de atacul sultanului Soliman Magnificul asupra Moldovei, când 
domnitorul, văzându-se singur în lupta contra turcilor, alege să se adăpostească în 
Cetatea Ciceului, unde rămâne de altfel prizioner în perioada 28 septembrie 1538-
20 ianuarie 1540. Înfrângerea în fața turcilor îi aduce lui Petru Rareș sfârșitul 
primei domnii, intrarea acestuia sub robia voievodului Ioan Zapolya, respectiv 
pierderea Cetății și domeniului Ciceului. În anul 1540, Ioan Zapolya moare, iar 
posesiunile Ciceu întră în stăpânirea văduvei acestuia, Izabela, și copilului său. 
După lungi tratative duse cu Soliman Magnificul, Petru Rareș reușește o conciliere 
cu acesta, moment în care, având sprijinul sultanului, revine la statutul de 
domnitor al Moldovei. După mai multe încercări de recucerire a cetății și 
domeniului Ciceului, însă fără rezultat, Petru Rareș acționând pe calea justiţiei, 
reușește să intre doar în posesia ţinutului, deoarece Dieta Transilvaniei ,,ca să scape 
de atacurile continue a lui Petru Rareş, recunoaşte domnului din Moldova dreptul 
de proprietate asupra Ciceului, dar fără castel, din care el ar fi dispreţuit autoritatea 
craiului unguresc (Ioan Sigismund). S-a decis dispariția Ciceului din şirul cetăţilor 
ardelene (vezi cap. 2.2.5.). În anul terminării procesului (1544), reprezentantul 
reginei Isabela, guvernatorul Ardealului, a dărâmat cetatea care, timp de un secol, a 
adăpostit pe cei mai de seamă domnitori ai Moldovei” (Sighiartău E., 1928). În anul 
1546, Petru Rareş moare, iar urmaşul acestuia la tron, şi cel care va conduce 
Ţinutul Ciceului, a fost Iliaş Rareş (1546-1551).   

  Şirul evenimentelor zbuciumate petrecute în timpul domniei lui Petru 
Rareş, „viteaz, întreprinzător şi dornic de-a face lucruri mari, dar nu avea 
înţelepciunea aceia cu care Ştefan cel Mare a condus” (Motogna V., 1927), a lăsat 
urme adânci în viaţa populaţiei ciceuane, intens solicitată în lupta de apărare şi 
extindere a ţinutului, conduşi fiind însă de dorinţa de a păstra şi consolida unitatea 
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naţională, iar caracteristica principală a acesteia trebuie să fi fost adaptabilitatea, 
întrucât nu de puţine ori, ţinutul a fost supus unor noi conduceri, unei noi 
administraţii, unor noi cerinţe şi condiţii de viaţă. Drept urmare, este lesne de 
înţeles de ce azi ciceuanul se raportează cel mai des la domnia lui Petru Rareş, 
deoarece existenţa strămoşilor lui a fost marcată de perioada respectivă, iar 
aspectele specifice sferei mentale și comportamentale ale ciceuanului nu s-a putut 
format decât în acea perioadă.   
   Iliaș Rareş, urmaşul lui Petru Rareş, preia domnia în anul 1546, însă nu 
pentru mulţi ani, deoarece în anul 1551 acesta părăseşte tronul, pentru a se stabili 
definitiv în Constantinopol. În timpul domniei, acesta a fost preocupat de păstrarea 
posesiunilor de la Ciceu, fără a fi amintite, în izvoarele istorice, evenimente care să 
fi avut un impact puternic asupra devenirii și consolidării Ținutului Ciceului. 

  În perioada 1551-1552, după plecarea lui Iliaș Rareș la Constantinopol, 
Ținutul Ciceului a intrat în posesiunea lui Ştefan Rareş, cel de al doilea fiu al lui 
Petru Rareș. Perioada scurtă în care acest domnitor s-a aflat pe tronul Moldovei, nu 
a înregistrat momente tensionate în viața populației ciceuane. În urma unor 
neînțelegeri avute cu împăratul Ferdinand, în anul 1552, Ștefan Rareș a fost omorât 
de supușii regelui.  

  După moartea lui Ştefan Rareş, în literatura de specialitate (Motogna V., 
1927, Iorga N., 1911, Meteş Șt., 1936, Sighiartău E., 1928 etc.) se precizează faptul 
că Alexandru Lăpuşneanu, la vremea respectivă căsătorit cu fiica lui Petru Rareş, 
Ruxandra Rareş, în lupta pentru câştigarea tronului Moldovei, renunță la domeniul 
Ciceului (anul 1552) în favoarea împăratului Ferdinand11. Cert este faptul că, în 
1560, Alexandru Lăpuşneanu ajutându-l pe Ioan Sigismund Zápolya, regele 
Ungariei, să-şi recupereze tronul, intră iar în posesiunea domeniului Ciceului. 
Implicarea lui Alexandru Lăpușneanu în situații ce vizau ocuparea tronului regal, 
dar și permanenta luptă a acestuia pentru a rămâne domnitor al Moldovei, au avut 
urmări dintre cele mai nefavorabile, una dintre ele fiind pierderea definitivă a 
Ţinutului Ciceului, după aproximativ un secol (ccca. 1475-1563) de când acesta se 
afla, cu mici întreruperi, în posesiunea moldovenească. Nu se cunosc motivele 
acestei pierderi, însă în anul 1563, Ţinutul Ciceului era deja în stăpânirea lui Ioan 
Sigismund. Urmarea acestor fapte, dar şi sub pretextul depopulării „între anii 1571-
1573 domeniul Ciceului, ca unitate administrativă, s-a desfăcut, iar satele au fost 
încorporate cetăţii Gherlei” (Motogna V., 1927), respectiv Chioarului.  

E. Sighiartău (1928) menţionează că Ţinutul Ciceului, în timpul lui Ştefan
cel Mare (1475/1484-1504) şi al urmaşilor acestuia, era administrat după legile din 

11 Ținutul a intrat în stăpânirea habsburgilor, iar pentru un an de zile la cârma acestuia s-a aflat Pavel 
Bank. 
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Moldova, iar în fruntea cetăţii, asemenea ţinuturilor moldoveneşti pe care D. 
Cantemir (1714-1716) le descrie, erau puşi doi pârcălabi, iar emblema țării, capul 
de bour, era pusă la intrarea în cetate. 
   Ştefan cel Mare şi urmaşii acestuia au condus Ținutul Ciceului aproximativ 
timp de un secol, însă nu fără dificultate, deoarece prin implicaţiile şi preocupările 
acestora, în plan politic, al apărării, administrării și extinderii teritoriilor, au 
determinat ca perioada respectivă să fie cea mai zbuciumată din istoria Ţinutului 
Ciceului, schimbându-i pentru totdeauna destinul. Totodată, în literatura de 
specialitate, se fac trimiteri în permanență la românii din acest teritoriu, ceea ce 
întărește convingerea că populaţia ţinutului era una românească, iar credința a 
ținut-o unită, deoarece „[...] prin înfiinţarea episcopiei Vadului, populaţia de pe 
valea Someşului a putut rezista ademenirilor care tindeau la desfiinţarea naţională” 
(Sighiartău E., 1928). 

  Analizând evenimentele petrecute în timpul formării propriu-zise a 
Ținutului Ciceului, respectiv în perioada consolidării și destrămării acestuia, se 
poate concluziona că asupra ţinutului a planat mereu iminența pierderii. Stăpânirea 
lui fiind mereu întreruptă, repunerea în posesie prin repetatele confirmări, 
reconfirmări, prin intervenţia pe lângă marile puteri cât şi prin utilizarea forţei, 
indică faptul că acest ţinut, datorită bogăţiilor şi poziţiei sale strategice, a fost mereu 
ținta atacurilor de cucerire inițiate de numeroși domnitori, regi şi împăraţi ai 
timpului.  

2.2.5. Cetatea Ciceului - marcă de identitate istorică a Ținutului 
Ciceului 

Potrivit izvoarelor scrise, dar și a descoperirilor arheologice, făcute 
îndeosebi de colectivul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, în intervalul 
temporal 1977-1982, Cetatea Ciceului datează din perioada medievală (cca. 1304). 
Actualmente, ruinele acesteia, întrucât cetatea a fost distrusă în anul 1544 de Dieta 
Transilvaniei, sunt clasate în Lista Monumentelor Istorice (2015), fiind considerate 
ca având o importanță națională și universală (categoria A). 

Din punct de vedere al localizării spațiale, ruinele Cetății Ciceului se 
regăsesc în perimetrul localității Ciceu-Corabia, din comuna Ciceu-Mihăiești, 
județul Bistrița-Năsăud, la circa 20 km nord-est de municipiul Dej. Accesul spre 
acest monument istoric se face din drumul național DN17 - se suprapune drumului 
european E576 (E58)-, pe două direcții: fie dinspre comuna Ciceu-Mihăiești, pe 
drumul comunal DC34 (drum modernizat), urmărindu-se de la intrarea în 
localitatea Ciceu-Corabia, o ramificație a drumului comunal amintit, Ciceu-
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Corabia – Poiana Cetății12, care se continuă din Poiana Cetății cu un drum forestier 
marcat (actualmente desfășurându-se anumite lucrări de îmbunătățire a acestei căi 
de acces spre Cetatea Ciceului), accesibil doar pedestru, și al cărui ultim segment 
este greu accesibil; fie dinspre comuna Ciceu-Giurgești pe două trasee, unul dintre 
acestea urmărește Valea Cetății, desprinzându-se, înainte de intrarea în localitatea 
Ciceu-Giurgești, din drumul județean DJ170, iar celălalt se desprinde din drumul 
comunal 34A, după intrarea în localitatea Ciceu-Corabia, ambele se încadrează în 
categoria drumului de tip potecă, fiind nemarcate și greu accesibile (destinate cu 
precădere mersului pedestru). 

Rolurile jucate de Cetatea Ciceului – repere de identitate istorică
Cetatea Ciceului s-a remarcat timp de mai bine de două secole (în perioada

1304-1544) prin rolul de supraveghere pe care îl avea asupra căilor de acces ce 
urmăreau Valea Someșului prin intermediul cărora se făcea legătura, atât între 
această parte a Transilvaniei și celelalte provincii românești, cât și cu exteriorul, cu 
teritoriile ungurești. Acest rol are o semnificație și mai mare, dat fiind faptul că Cetatea 
Ciceului se află în apropierea localității Ocna Dejului, care în perioada respectivă (Ev-ul 
Mediu) reprezenta un centru de extragere a sării, recunoscut în imperiile sub a căror 
incidență s-a aflat de-a lungul timpului teritoriul Transilvaniei. Pe lângă acest rol, 
Cetatea Ciceului  avea și un rol de apărare a domeniului acesteia, de adăpost (refugiu) al 
conducătorilor cetății în cazul diferitelor atacuri de cucerire și, totodată, acesteia îi 
reveneau o serie de atribuții administrative, ce aveau în vedere organizarea vieții social-
economice a populației domeniului Ciceului. Recunoscută fiind pentru rolurile ce-i 
reveneau, Cetatea Ciceului a fost ținta numeroaselor atacuri de cucerire și recucerire, 
acestea intensificându-se odată cu intrarea Ținutului Ciceului în posesiunea 
domnitorilor moldoveni (vezi 2.2.4.). Apogeul evenimentelor istorice, al căror impact a 
fost unul negativ asupra traiectoriei Cetății Ciceului, a fost atins în anul 1544, când 
regina Isabela, în posesia căreia se afla la momentul respectiv Ținutul Ciceului, ajutată 
de Dieta Transilvaniei, decide ca cetatea să fie demantelată ,,motivul ar fi insistențele 
repetate ale lui Petru Rareș de a recuceri posesiunile transilvănene din care, după 
părerea ei, ar putea deveni arbitrul situației politice din Ardeal” (Mizgan V., 1998-
1999). 

 Situația actuală și consecințele distrugerii Cetății Ciceului
Odată cu distrugerea nucleului - Cetatea Ciceului - în jurul căreia s-a

consolidat Ținutul (domeniul) Ciceului, s-au pus bazele destrămării acestuia, fapt 

12 Poiana Cetății este denumirea toponimică ce desemnează poiana localizată în apropierea Cetății 
Ciceului. 
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consemnat prin alipirea ulterioară a localităților sale componente altor cetăți (Gherlei, 
Chioarului). Una dintre consecințele destrămării ținutului s-a materializat în 
diminuarea conservarii specificului teritorial, a unității spirituale și istorice consolidate 
în timpul lui Ștefan cel Mare și a urmașilor acestuia. Pe fondul dezbinării domeniului 
Ciceului și, ulterior, a diminuării semnificației pe care cetățile le aveau în perioada 
medievală, populația din arealele periferice ale spațiului analizat s-a integrat din punct 
de vedere socio-cultural în structura sistemelor teritoriale de tip ,,țară”, conturate în 
proximitatea ținutului. Așadar, în cele din urmă, aderența populației din localitățile 
situate în extremitățile ținutului, se face la spațiul mental bine definit al Țării 
Năsăudului, Țării Lăpușului, Țara Chioarului (vezi cap. III).   

O altă problemă generată de distrugerea, aproape în totalitate, a cetății și 
folosirea ruinelor rezultate ca resursă pentru confecționarea pietrelor de moară, 
este aceea că în prezent nu se mai recunoaște înfăţişarea acesteia, fapt ce determină 
ca restaurarea (reconstituirea, reabilitarea și amenajarea) Cetății Ciceului să devină 
discutabilă. Singura mărturie istorică prin care este redată înfățișarea Cetății 
Ciceului provine din a doua jumătate a secolului XIX, însă aceasta nu surprinde 
imaginea inițială a cetății, ci doar cea pe care o avea în anul 1866, când încă se mai 
păstrau două turnuri din structura cetății, unul dintre acestea prezentând o 
fereastră în stil gotic. Cu toate acestea, Mizgan V., pe baza cercetărilor realizate, 
punctează faptul că zidurile cetății ar fi avut grosimea între 1,5 și 4 m, iar în partea 
de nord-est a cetății, la circa 400 m distanță de aceasta, pe direcția localităților 
Ciceu-Giurgești – Reteag, se mai văd urmele șanțului de apărare care avea o 
deschidere cuprinsă între 3-5 m (Mizgan V., 1999). Actualmente din construcția 
Cetății Ciceului se păstrează, pe latura nord-estică, un fragment de zid dintr-un 
singur turn (de cca 8 m înălțime), respectiv, în partea de sud-est, arcada cetății. În 
partea de sud-vest a cetății, la baza acesteia, se află un obelisc pe care este gravat 
bourul de pe stema Moldovei (Figura 8). 

Figura 8. Gravura Cetății Ciceului (1866); Ruinele Cetății Ciceului (2015);  
Arcada Cetății Ciceului (2013) (de la stânga la dreapta) 
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 Premisele consolidării Cetății Ciceului ca marcă de identitate istorică a
microregiunii 

Una dintre dimensiunile importante ce definește identitatea teritorială a
Ținutului Ciceului este cea istorică. În vederea consolidării identității istorice a 
spațiului analizat, Cetatea Ciceului, dat fiind faptul că aceasta a reprezentat nucleul 
în jurul căruia s-a închegat Ținutului Ciceului, ținându-l unit mai bine de două 
secole și jumătate, iar ulterior a avut o importanță deosebită în conservarea 
spațiului mental al acestuia, se califică și, în același timp, trebuie să devină o marcă 
de identitate istorică a Ținutului Ciceului.  

 Ipoteza formulată anterior a fost validată, nu doar de documentele istorice 
ce surprind rolul și importanța Cetății Ciceului în consolidarea ținutului, ci și din 
perspectiva locuitorilor Ținutului Ciceului. Apelând la ancheta sociologică, prin 
intermediul chestionarului, pe lângă întrebările ce urmăreau obținerea unor 
răspunsuri care să definească legătura ancestrală existentă între om și spațiu, a fost 
formulată întrebarea ce viza percepția locuitorilor asupra imaginii Cetății Ciceului 
ca reper identitar al Ținutului Ciceului. Chestionarele (în număr de 310) au fost 
aplicate la nivelul întregului teritoriu13 ce a aparținut Cetății Ciceului în anul 1553, 
astfel adresându-se întrebarea Considerați Cetatea Ciceului (actuale ruine) ca fiind 
un punct de reper important, chiar identitar, pentru zona în care trăiți? Puteți să 
precizați pe scurt de ce da/de ce nu?, s-au putut identifica două situații distincte, și 
anume: 

 Cetatea Ciceului reprezintă, într-o proporție covârșitoare, un reper
identitar pentru populația localităților situate în proximitatea cetății
(localități ale comunelor Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Giurgești, Chiuiești,
Negrilești, Petru Rareș, Uriu). Rezultatele obținute reflectă, de altfel, aceeași
situație ca și în cazul altor aspecte de individualizare mentală a Ținutului
Ciceului, și anume, aderența profundă a omului la substratul natural apare
doar în localitățile situate în jurul cetății, spre exteriorul acestora, spaţiul
mental s-a disipat, în unele cazuri, până la negare (vezi cap. 3.2.);

 Cetatea Ciceului este recunoscută de populația localităților situate în zonele
periferice ale teritoriului ce făcea parte din domeniului Ciceului (localități

13 În analiză nu au fost incluse localitățile care fac parte din Țara Lăpușului, întrucât acestea sunt 
aderente unui spațiu mental bine definit (vezi Dezsi Șt., 2007), respectiv au făcut parte din Domeniul 
Ciceului doar pentru o scurtă perioadă de timp (sfârșitul secolului XV-mijlocul secolului XVI). 
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din comunele Ileanda, Gâlgău, Câțcău, Vad, Cășeiu, Mica, Poiana 
Blenchii), ca fiind un reper identitar doar pentru localitățile ținutului ce 
aparțin județului Bistrița-Năsăud. Respondenții, în procesul de identificare 
a localităților pentru care cetatea reprezintă un reper istoric, pe lângă 
criterii precum apropierea localităților de cetate, iau în considerare și alte 
aspecte, spre exemplu denumirea toponimică a așezărilor sau limita 
teritorial-administrativă a județului pe teritoriul căruia se află Cetatea 
Ciceului. Din punct de vedere toponimic, tendința este aceea de a corela 
Cetatea Ciceului ca reper identitar localităților, extinzându-se chiar la nivel 
de comună, a căror denumiri conțin toponimul Ciceu, precum Ciceu-
Mihăiești, Ciceu-Corabia, Ciceu-Giurgești, Cristeștii Ciceului, Hășmașu 
Ciceului.  
Conturarea Cetății Ciceului ca  marcă de identitate istorică a Ținutului 

Ciceului este susținută și din punct de vedere toponimic. Schimbarea numelor 
localităților amintite, întrucât forma lor inițială nu cuprindea toponimul „ciceu”, se 
presupune că a fost realizată, pe de-o parte, pentru a marca apartenența acestor 
localități la Cetatea Ciceului, iar pe de altă parte, a fost considerată ca o măsură de 
maghiarizare a populației și a acestor teritorii, întrucât toponimul ciceu este unul 
de origine maghiară (Csucs, echivalentul în română al cuvântului vârf, culme) 
(Rusu A. A., 2005). Toponimic, regăsim și alte specificități ce susțin afirmația 
conform căreia Cetatea Ciceului reprezintă un reper identitar al Ținutului Ciceului. 
În perimetrul teritoriului analizat, se află Poiana Cetății Ciceului, Câmpul Cetății, 
iar unul dintre drumurile de acces spre cetate a primit numele de Valea Cetății. 

 Propuneri în vederea conturării Cetății Ciceului ca marcă de identitate
istorică a Ținutului Ciceului 

 Starea actuală de conservare a Cetății Ciceului indică pericolul iminent al 
dispariției acesteia, fără posibilitatea ca imaginea ei sa fie reconstituită, respectiv să 
fie demarate lucrări ce implică restaurarea acestui monument istoric. Întrucât, 
transformarea Cetății Ciceului într-o marcă de identitate istorică a Ținutului 
Ciceului este condiționată de transmiterea valori sale istorice prin prezența sa 
teritorială, deci implicit prin conservarea și valorificarea acestui monument istoric, 
au fost analizate perspectivele pe care cetatea le oferă în acest sens, fiind completate 
cu anumite recomandări de conservare și amenajare.  
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S-a considerat oportun, dată fiind starea actuală de conservare a cetății,
propunerea câtorva recomandări ce pot fi realizate într-o perioadă scurtă de timp, 
respectiv realizarea unor analize asupra aspectelor prin care ruinele Cetății Ciceului 
pot fi puse în valoare, protejate și valorificate în forma lor actuală, fără intervenția 
unor lucrări de restaurare propriu-zisă14. Activitățile și recomandările au constat în: 
 identificarea ariei de vizibilitate a Cetății Ciceului;
 propunerea unei zone de protecție a cetății în conformitate cu legislația în

vigoare cu privire la protejarea și conservarea monumentelor istorice;
 recomandarea unor măsuri ce prevăd semnalizarea ruinelor Cetății

Ciceului;
 identificarea problemelor legate de accesibilitatea Cetății Ciceului;
 igienizarea zonei și eliminarea vegetației crescută pe zidăria cetății și pe

stânca suport a acesteia.
Aria de vizibilitate a Cetății Ciceului a fost calculată prin intermediul

funcției Viewshed Analisys, din meniul softului ArcGIS. Funcția amintită a operat 
pe date de tip raster, precum DEM-ul (model digital de elevație) Ținutului 
Ciceului, respectiv date vectoriale de tip punct, reprezentate de punctul Cetatea 
Ciceului, cartat pe teren. Rezultatele analizei au reliefat faptul că, din punctul 
panoramic Cetatea Ciceului, perspectiva vizuală asupra teritoriului analizat are un 
grad ridicat. Această situație este justificată prin faptul că Cetatea Ciceului, fiind 
localizată în partea centrală a ținutului, pe Dealurile Ciceului, a căror valori 
altitudinale (peste 700 m) sunt asemănătoare cu cele ale Culmii Breaza (altitudinea 
medie de cca. 850-900 m), situată în partea nordică a ,,ținutului”, favorizează 
captarea unei imagini asupra întregului teritoriu al Ținutului Ciceului, atât spre 
altitudinile joase specifice Culoarul Someșului Mare și bazinetelor depresionare 
formate de-a lungul văilor ce coboară din nordul ,,ținutului”, cât și spre altitudinile 
înalte (altitudinea maximă 974 m) ale Culmii Breaza.  

Totodată, rezultatele analizei de vizibilitate (Figura 9) realizată la nivelul 
Cetății Ciceului, pe de o parte, se constituie într-o dovadă a ceea ce prin 
documentele istorice s-a vehiculat, și anume că acestui edificiu, în perioada 
medievală, îi revenea funcția de supraveghere asupra teritoriului Ținutului Ciceului 

14 Restaurarea propriu-zisă este un proces care presupune lucrări de reconstrucție, prin care 
monumentele istorice sunt readuse fie la aspectul iniţial al acestora, fie la cel pe care l-a căpătat în 
cursul uneia dintre etapele valoroase ale existenţei sale (Iordache M., Burticioaia Oana Emilia, 2008). 
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și a împrejurimilor sale, iar, pe de altă parte, reflectă faptul că monumentul istoric 
oferă perspective viabile în vederea amenajării unui punct de belvedere, generând 
astfel un plus de valoare importanței istorice pe care cetatea o deține. Această 
ultimă afirmație este susținută și de faptul că la nivel național există, la momentul 
actual, o serie de inițiative prin care odată cu reabilitarea unor monumente/edificii 
istorice ale patrimoniului cultural (îndeosebi cetăți), se vizează acolo unde relieful 
și construcția monumentului permit amenajarea unor puncte de belvedere. 
Punerea în aplicare a unor astfel de inițiative s-au transformat în modele de bune 
practice, exemplificate prin Cetatea Poienari15, Cetatea Hațegului16, Cetatea Devei, 
Cetatea Brașovului etc.  

 Identificându-se în teren anumite probleme (vandalizare, distrugerea și 
extragerea pietrelor vulcanice din construcția cetății, creșterea vegetației) ce pun în 
pericol conservarea ruinelor Cetății Ciceului, este necesar a se lua anumite măsuri ce 
vizează protejarea acestui monument istoric. Protejarea Cetății Ciceului, prin 
activitatea de amenajare teritorială, este posibilă, în conformitate cu Legea 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a- 
zone protejate, respectiv cu Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, prin instituirea de zone de protecție în jurul acesteia.  

 Zona de protecție reprezintă un tampon între monument și mediul 
înconjurător, iar în limita acesteia, anumite activități capătă un caracter limitat, 
precum lucrările ce prevăd realizarea unor construcţii, plantaţii şi alte lucrări care ar 
pune în pericol, ar polua, ar diminua vizibilitatea monumentului istoric17. Conform 
Institutului Național al Patrimoniului, zona de protecție ce urmează a fi instituită în 
jurul monumentelor istorice trebuie să figureze în regulamentul local de urbanism, 
iar ca și suprafață ocupată, aceasta trebuie să fie de minim 200 de metri în interiorul 
localităților rurale, respectiv de 500 de metri în extravilan. Datorită amplasării Cetății 
Ciceului -în extravilanul localității Ciceu-Corabia, aria de protecție corespunzătoare, 
generată prin intermediul softului ArcGis, este de 500 m (Figura 9). 

15 http://www.cjarges.ro/proiect-cetatea-poienari 
16http://documents.tips/documents/plan-de-dezvoltare-locala-al-microregiunii-th-tp-
55cb7c56f2fdf.html 
17 http://cimec.ro/ProiecteEuropene/Patrimoniu/doc/istorice.htm 
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 Alături de delimitarea zonei de protecție în jurul ruinelor cetății, tot în 
vederea conservării acestora, recomandăm semnalizarea Cetății Ciceului cu 
însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric clasat în 
categoria A. Sigla ce indică prezența în teritoriu a unui monument istoric este 
necesar a fi montată pe ruinele Cetății Ciceului ori în apropierea acestora. 
Semnalizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice se 
face în temeiul Legii nr. 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice18, 
respectiv prin Ordinul nr. 2815/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului 
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de semnalizare a monumentelor istorice19. O altă activitate, înscrisă tot 
în categoria celor ce presupun semnalizarea monumentelor istorice, recomandată 
în vederea promovării Cetății Ciceului, este reprezentată de inscripţionarea 
acestora cu QR code (quick response code). Această tehnică presupune fixarea pe 
unul dintre zidurile rămase ale Cetății Ciceului a unei plăcuțe ce cuprinde un cod 
de bare care poate fi citit de smartphone-uri şi care oferă acces rapid la anumite 
site-uri pe internet ce conțin informații aferente acestui edificiu istoric. Această 
propunere vine ca o soluție în vederea cunoașterii genezei, evoluției, valorii și 
importanței istorice a cetății, consolidându-i rolul de emblemă istorică a Ținutului 
Ciceului. Acest tip de inscripționare este mai puțin utilizat în semnalizarea 
monumentelor istorice din țara noastră, însă cu toate acestea un exemplu de bună 
practică îl întâlnim în Sibiu, care prin proiectul „Promovarea patrimoniului cultural 
prin QR cod"20 furnizează informații online pentru obiectivele culturale și turistice 
ale orașului. 

 Semnalizarea turistică a monumentelor istorice constă în amplasarea 
panourilor ce conțin anumite informații despre edificiul istoric, respectiv a 
indicatoarelor turistice la nivelul căilor ce asigură accesul spre edificiile istorice. În 
acest sens, semnalizarea Cetății Ciceului se face doar prin intermediul indicatorului 
turistic amplasat în perimetrul localității Ciceu-Mihăiești, la intrarea pe drumul 
comunal DC34. Drept urmare, este necesară, și în acest caz, luarea unor măsuri în 
ceea ce privește amplasarea unui indicator turistic care să marcheze cealaltă cale de 
acces spre acest monument istoric, și anume în intravilanul localității Reteag, la 
intrarea pe drumul județean DJ170.   

18 http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf 
19http://lege5.ro/Gratuit/gqydqobzgy/ordinul-nr-2815-2014-pentru-modificarea-si-completarea-
ordinuluiministrului-culturii-si-cultelor-nr-2237-2004-privind-aprobarea-normelor-metodologice-
de-semnalizare-a-monumenteloristorice 
20 http://aios.ro/promovarea-patrimoniului-cultural-prin-qr-cod/ 
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În vederea creșterea gradului de accesibilitate a Cetății Ciceului, pe lângă 
semnalizarea acesteia prin indicatoare turistice, se impune a se lua măsuri de 
reabilitare a căilor de acces. Dacă calea de acces dinspre comuna Ciceu-Mihăiești, 
aferentă drumului comunal DC34 (drum asfaltat), este aproape integral 
modernizată și marcată - doar ultimul tronson al acestui drum Ciceu-Corabia-
Poiana Cetății-Cetatea Ciceului se află în perioada actuală sub intervenția lucrărilor 
de îmbunătățire-, alta este starea căilor de acces dinspre comuna Ciceu-Giurgești, 
drumurile de tip potecă - cel aferent Văii Cetății ce se desprinde din DJ170, 
respectiv cel ce se continuă din drumul comunal C35A-, la nivelul cărora este 
necesară demararea urgentă a unor lucrări de intervenție. Starea actuală a acestor 
drumuri pune în evidență o serie de probleme ce îngreunează accesul spre Cetatea 
Ciceului, principalele fiind însă lipsa unor marcaje care să indice traseele spre 
monumentul istoric, iar porțiuni semnificative din aceste căi de acces sunt 
acoperite cu vegetație. Modernizarea căii de acces Valea Cetății este reclamată cu 
atât mai mult cu cât, prin prisma toponimiei, prezintă o mai mare viabilitate de 
integrare a acesteia într-un traseu tematic de reconsituire a imaginii trecutului 
istoric al Cetății Ciceului. În identificarea traseului de acces optim spre Cetatea 
Ciceului, atât din punct de vedere al distanței, cât și al sinuozității, au fost calculate 
profilele celor trei trasee amintite. Profilul traseului marcat Ciceu-Corabia-Poiana 
Cetății-Cetatea Ciceului relevă faptul că acesta se suprapune celei mai scurte căi de 
acces ce se desprinde dintr-un drum modernizat (3,1 km). Traseul prezintă 
sinuozități, însă ca urmare a faptului că acesta reprezintă un drum comunal în curs 
de modernizare, este singura cale ce prezintă condiții favorabile pentru accesul auto 
spre cetate. Traseele propuse a fi marcate, Valea Cetății (5,1 km), respectiv cel ce 
pornește din DC35A (4,4 km), sunt căi de acces cu o lungime mai mare, însă care 
prezintă mai puține sinuozități, iar ținând cont de specificul acestor drumuri, este 
recomandată includerea lor în activități turistice.  

Alături de recomandările făcute, este încurajată includerea Cetății Ciceului 
în diferite circuite turistice tematice. Un bun exemplu în acest sens este cel al 
traseelor tematice propuse în proiectul Turist în Ținutul Haiducilor, implementat 
prin asociația GAL Ținutul Haiducilor, care prin trei trasee tematice – Traseul 
Credinței, Traseul Romanilor, Traseul Haiducilor -  unește cele 14 comune ale 
GAL-ului. Astfel, asemenea acestora pot fi concepute alte tipuri de trasee turistice 
tematice în care să fie integrat și monumentul istoric Cetatea Ciceului (vezi cap. 
6.5.), însă prin care să valorifice, atât celelalte resurse cu valoare culturală a 
ținutului, cât și cele ce sunt localizate în proximitatea acestui monument istoric.  
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 Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății
Ciceului, monument istoric categoria A, din epoca medievală – Sinteză a proiectului 
inițiat de Primăria Ciceu-Mihăiești 

 Primăria Ciceu-Mihăiești, pe teritoriul căreia se află ruinele Cetății 
Ciceului, a inițiat un proiect ce presupune restaurarea, revitalizarea și promovarea 
identității culturale a Cetății Ciceului, implicând astfel o serie de lucrări de 
reconstrucție. Întrucât, s-au vizat ca surse de finanțare fondurile alocate prin 
programe UE, proiectul propus va fi implementat ulterior parcurgerii anumitor 
etape de evaluare (2016-2017), fără a se cunoaște însă care sunt șansele sale de 
realizare. Aceasta din urmă, dat fiind stadiul actual de conservare al cetății, s-a 
constituit în premisa ce a stat la baza recomandărilor formulate anterior, care nu 
implică lucrări de reconstrucție, putând fi astfel realizate într-un interval temporal 
scurt și care au un efect vizibil la nivelul monumentului în cauză. 

 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 
Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății Ciceului, 
monument istoric categoria A, din epoca medievală21, întocmit de S.C. ARHI BIST 
S.R.L pentru beneficiarul comuna Ciceu-Mihăiești, are ca obiectiv general 
restaurarea Cetății Ciceului în vederea protejării și conservării patrimoniului 
cultural pentru generațiile viitoare, și implicit facilitarea accesului la patrimoniul 
cultural. Prin acest proiect, pe lângă conservarea și revitalizarea monumentului 
istoric, se urmăresc aspecte precum creșterea serviciilor culturale oferite populației, 
păstrarea și transmiterea identității culturale, sensibilizarea populației în ceea ce 
privește patimoniul cultural național, îmbunătățirea infrastructurii regionale, 
respectiv introducerea Cetății Ciceului în circuite turistice naționale și 
internaționale. Trebuie menționat faptul că acest proiect, dată fiind imposibilitatea 
de a face o reconstituire a imaginii inițiale a cetății, își propune doar lucrări de 
îmbunătățire și restaurare a ruinelor existente, respectiv revitalizarea acestora prin 
amenajarea unor spații pentru desfășurarea activităților ce conservă specificul 
acestui monument istoric.  

Lucrările ce vor fi demarate prin intermediul acestui proiect presupun:  
 lucrări de consolidare: consolidarea internă prin injectare, consolidarea

fundației, consolidări metalice,

21 Informațiile referitoare la obiectivele proiectului și lucrările de restaurare au fost preluate din 
proiectul Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății Ciceului, monument 
istoric categoria A, din epoca medievală, întocmit în anul 2014, pus la dispoziție de Primăria Ciceu-
Mihăiești. Pentru mai multe detalii legate de datele tehnice, costurile și schițe proiectului, a se consulta 
documentația originală. 
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 lucrări de refacere: reparare ziduri existente (cioplire piatră, zidărie,
transport), lucrări de rerostuire, lucrări de hidrofobizare, lucrări de asanare
și vopsire;

 lucrări de construcții presupun lucări ce vor fi efectuate, atât pe fostul
așezământ al cetății unde nu se mai păstrează urme ale acesteia, cât și în
apropierea locului unde cetatea a ființat timp de aproximativ 3 secole: scări
și pasarele metalice console de belvedere, ateliere demonstrative
(prelucrarea pietrei, metalului), căsuțe tematice (specifice perioadei
medieval), amenajare amfiteatru (în arealul Culema Măgura), clădire
multifuncțională parcare (parcare – în Poiana Cetății, punct informatic,
pază, grupuri sanitare, evidență turiști etc.) (a se vedea documentația
Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății
Ciceului, monument istoric categoria A, din epoca medievală, 2014);

 lucrări de amenajare exterioară: instalații electrice, toaletizarea arborilor și
arbuștilor existenți, alei finisate cu dale de piatră, sistem de supraveghere
video, amenajarea căii de acces către monumentul istoric (amenajarea căii
pietonale existente din Poiana Cetății până la cetate).
În faza inițială, proiectul a fost conceput în vederea obținerii finanțării din

partea Mecanismului Financiar al SEE 2009-2014, Programul PA16/RO12 
Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural. Însă, la momentul 
respectiv, al depunerii aplicației de proiect, nu au fost îndeplinite anumite criterii 
de eligibilitate, printre care lipsa unor avize de autorizație, eliberate de instituțiile 
sub a căror patronaj se află bunurile patrimoniului cultural național, în baza cărora 
sunt permise lucrări de intervenție asupra monumentului istoric, astfel proiectul a 
fost declarat neeligibil. Odată cu aprobarea programului de finanțare Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, deschis prin fondurile europene 
structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), aplicația de proiect, modificată și adaptată cerințelor noului 
program de finanțare, a fost depusă în vederea obținerii unor fonduri pentru 
restaurarea Cetății Ciceului prin Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. În perioada actuală (sfârșitul anului 
2016), proiectul se află în etapă de evaluare, preconizând că durata de 
implementare a proiectului (realizarea lucrărilor de reabilitare a cetății preconizate 
în documentația de avizare), dacă acesta va fi declarat eligibil și acceptat spre 
finanțare, va fi de aproximativ doi ani, din momentul primirii acceptului din partea 
comisiei de evaluare a proiectului. 
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2.3. IPOSTAZE ALE INDIVIDUALIZĂRII ISTORICE A 
ȚINUTULUI CICEULUI  

2.3.1. Conscripția din anul 1553 – premisă de individualizare istorică a 
Ținutului Ciceului 

  Conform documentelor istorice, în anul 1553 a fost realizată conscripţia 
Ţinutului Ciceului, care cuprindea prima inventariere oficială a numărului 
localităţilor cuprinse în limita acestuia, respectiv anumite aspecte socio-economice 
caracteristice populației acestui teritoriu. 

  În anul 1552, Alexandru Lăpuşneanu, în lupta pentru tron, cedează Ţinutul 
Ciceului împăratului Ferdinand, astfel ținutul intră în stăpânirea habsburgică, iar la 
conducerea acestuia este numit Paul Bank. Noua conducere aduce schimbări în 
ceea ce privește normele de administrare a ,,ținutului”, iar una dintre aceasta a vizat 
realizarea primei conscripţii completă a tuturor satelor ce alcătuiau Ţinutul 
Ciceului. Comisia delegată să realizeze conscripţia era formată din Benedict Nagy, 
Ioan de Cuzdrioara, Grigore de Mica şi Magistru Antoniu, din partea Conventului 
de Mănăştur (Sighiartău E., 1928). 

  Conscripția din anul 1553 a fost integrată în numeroase lucrări istorice, 
precum Kadar J. (1901), Motogna V. (1927), Sighiartău E. (1928), Husar Al. (2004), 
Mureşanu V. (2011). Potrivit celor specificate în conscripţie, aflăm că domeniul 
Ciceului, în anul 1553, avea o suprafaţă de peste 1.200 km pătraţi şi următoarele 63 
sate (preluate după Kadar J., 1901 şi Sighiartău E., 1928): Baba, Baţa, Bârsău, 
Reteag, Uriu, Cristeştii Ciceului, Coldau, Ciceu-Mihaieşti, Manaşturel, 
Sânmărghita, Urişor, Coplean, Mica, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti, Ambriciu (azi 
Breaza), Canciu (azi Dumbrăveni), Hăşmaşu Ciceului, Ilişua, Leleşti, Ciceu-
Corabia, Suciu de Sus, Suciu de Jos, Şomcutul Mic, Peştera, Jichisul de Sus, Căşeiu 
de Jos, Căşeiu de Sus, Salişca, Câţcau, Gâlgău, Muncel, Căpâlna, Poiana Blanchii, 
Gostila, Ileanda, Glod, Ralfa (contopita cu Glod), Dolheni, Dăbaceni, Vima-Mare, 
Lăpuşul Românesc (azi Lăpuş), Lăpuşul Unguresc (azi Târgu Lăpuş), Dămacuşeni, 
Dobricul Lapuşului, Libotin, Mişca (azi Răzoare), Poiana-Porcului (azi Fântânele), 
Văleni, Borcut, Draghia, Rogoz, Rohia, Petreşti (înainte Petrihaza), Vaida 
Cămăraşu, Vad, Slatina (azi Suăraş), Bogata de Românească (azi Bogata de Jos), 
Bogata Ungurească (azi Bogata de Sus), Orman Ghirău (Băiţa), Ciceu Poieni, 
Gârbou (Gârbou Dejului), Rugăşeşti (Fig. 4). Mureşan V. (2011) precizează că, pe 
lângă cele 63 de localităţi, ar mai fi aparţinut ţinutului localităţile Sazmezeu, 
Cufoaia şi Dobriţaşi, dar care au dispărut între timp.   

 Potrivit acestei conscripții, numeroase localități ce actualmente fac parte 
din Țara Lăpușului au aparținut Domeniului Ciceului, însă nu pentru o perioadă 
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lungă de timp. Țara Lăpușului (Terra Lăpus) este atestată documentar încă din anul 
1315 (Deszi Șt., 2007), în perioada când, de altfel, Domeniul Ciceului abia se 
contura, dar în lipsa unor informații referitoare la componența teritorială a 
acestuia, se poate afirma că teritoriul domeniului era mult mai restrâns în perioada 
sa de formare. Mai mult, argument al afirmațiilor anterioare, stă și lucrarea scrisă 
de Timbuș Zamfira, în care se menționează că în anul 1500 moștenitorii lui Tamaș 
Banffy, în a căror stăpânire a intrat Țara Lăpușul în anul 1315, au vândut partea de 
teritoriu lăpușan ce le revenea lor, lui Ștefan cel Mare, care în perioada respectivă 
stăpânea Cetatea Ciceului. Drept urmare, Domeniul Ciceului și-a extins teritoriul, 
incluzând și localitățile lăpușene, însă după anul 1563, acestea sunt menționate ca 
posesiuni ale domeniului Cătinei (Timbuș Zamfira, 2007). 

  Inventarierea situației economice a populaţiei ţinutului s-a făcut prin 
înregistrarea numărului porţilor22, numărul (porţia) săracilor (zilieri fără casă și 
pământ), numărul sesiunilor fără iobagi. Rezultatele au reflectat faptul că pe 
teritoriul Ţinutului Ciceului existau în anul 1553, 617 porţi, 695 de săraci şi 110 de 
sesiuni deşarte, fără iobagi (Figura 10).  

  Comparativ cu situația economică a populației (numărul săracilor era mai 
mare decât cel al porţilor, reprezentând 53% din totalul unităţilor), cea a cetății era 
cu totul alta, ceea ce i-a determinat pe unii autori (Motogna V. 1927, Sighiartău E. 
1928) să afirme că Cetatea Ciceului era una bogată. Resursele financiare ale cetății 
erau însumate din bunurile pe care aceasta le deținea, respectiv din taxele și dările 
pe care populația era obligată să le achite. Bunurile cetății erau reprezentate de 
aproximativ 177 iugăre (echivalentul a aproximativ 68 de hectare) de teren agricol 
în localitățile Ciceu-Mihăiești, Uriu, Cristeștii Ciceului, Cășeiu, Urișor și 
Mănășturel, patru mori în localitățile Reteag, Cristeştii Ciceului, Lăpuș, Ciceu-
Giurgeşti, o mină de argint în zona Lăpuşului, o carieră de piatră vulcanică, situată 
în apropierea cetăţii (sub cetate), de unde se exploata piatră pentru realizarea 
roților de moară, respectiv pentru construcții. În perioada respectivă, piatra (roata) 
de moară era vândută cu patru dinari locuitorilor din ținut, respectiv cu şase dinari 
celor din exterior. 
   Dările pe care populația ținutului era obligată să le achite, fie față de 
conducătorul cetății, fie față de alte persoane (preoți, episcopului, dregătorilor etc.) 
ce făceau parte din instituții cu influență asupra teritoriului ținutului, se fixau 
pentru un sat întreg sau erau stabilite pe grupuri de persoane, în funcţie de statutul 
social sau etnia acestora, iar ele se încasau cu prilejul diferitelor sărbători sau în 
funcţie de calendarul agricol. În izvoarele istorice, se preconizează că în timpul lui 
Pavel Bank, de pe domeniul Ciceului, s-ar fi strâns dări care nu au fost înregistrate, 

22 Înţelegem printr-o poartă o unitate fiscală care însumează circa patru iobagi cu 4-6 boi, sau 8 iobagi 
cu 2 boi (Mureșan V., 2011) . 
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făcându-se numeroase abuzuri, însă chiar şi în aceste condiţii, populaţia ţinutului 
era considerată ca având o stare economică bună în raport cu populaţia din alte 
teritorii, Motogna V. (1927) afirmând că „soarta ţăranilor de-aici va fi fost ceva mai 
uşoară, decât a iobagilor de pe moşiile nemeşilor unguri, cel puţin aşa se poate 
deduce din conscripţia din 1553” (Motogna V., 1927). 

  Conscripţia Domeniului Ciceului din anul 1553, realizată într-un mod 
complex pentru vremea respectivă, reprezintă singurul document istoric pe baza 
căruia se poate reconstitui componenţa teritorială şi stabili, în linii mari, limitele 
Ţinutului Ciceului sub aspect istoric. Este necesar a se preciza că în procesul de 
individualizare a teritoriului istoric al ţinutului, s-au identificat cartografic 
localităţile precizate în conscripţie, însă nu s-a putut reda limita ţinutului cu 
certitudine, deoarece în singura hartă a domeniului de la vremea respectivă, sunt 
precizate doar localităţile, fără a fi trasată limita în funcţie de extensiunea 
teritoriului acestora. Însă, ceea ce se poate afirma cu siguranță este faptul că 
teritoriul cuprins între localităţile cartografiate, făcea parte, în anul 1553, din 
teritoriul Ţinutului Ciceului (Figura 10). 

2.3.2. Implicațiile deciziilor politico-administrative în stabilirea 
extensiunii spațiale actuale a Ținutului Ciceului  
  Organizarea administrativă a unui teritoriu reprezintă o operațiune de 
mare importanță, întrucât formează sistemul administrației statului și subsistemele 
lui locale, respectiv integrează în teritoriu viața politică, viața economică și socială a 
unei comunități umane (Stănică V. I., 2006).  

 Organizarea administrativ-teritorială este percepută ca o ,,[...] modalitate 
de reflectare în teritoriu a deciziilor politico-administrative”, având un rol 
important în conturarea și evoluția sistemului de așezări, ,,[...] în stabilirea la nivel 
teritorial a organelor puterii centrale, cu scopul realizării sarcinilor locale și a celor 
generale”, în fapt, a definirii localităților care devin poli de gravitație pentru 
teritoriile, mai mult sau mai puțin apropiate acesteia (Săgeată R. D., 2008). 

 În contextul amintit, stabilirea apartenenței teritoriului Ținutului Ciceului 
la diferite forme de organizare politico-administrativă, capătă o rezonanță 
deosebită, întrucât, pe de o parte validează ceea ce dovezile arheologice au arătat, 
cum că acest spațiu se caracterizează, atât prin vechimea populării, cât și prin 
continuitatea existenței umane.  

 Pe de altă parte, se reliefează modul în care deciziile politico-administrative 
au influențat și/sau susținut individualizarea acestui ,,ținut”, atât din punct de 
vedere funcțional, prin orientarea gravitațională a teritoriului către diferite centre 
polarizatoare, cât și la nivel mental, deoarece noile forme de organizare 
administrativ-teritorială au scindat spațiul mental al vechiului ,,ținut” (vezi cap 
3.2.). 
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 Pe de altă parte, se reliefează modul în care deciziile politico-
administrative au influențat și/sau susținut individualizarea acestui ,,ținut”, atât din 
punct de vedere funcțional, prin orientarea gravitațională a teritoriului către 
diferite centre polarizatoare, cât și la nivel mental, deoarece noile forme de 
organizare administrativ-teritorială au scindat spațiul mental al vechiului ,,ținut” 
(vezi cap 3.2.). 

 În această parte a studiului, raportarea, din punct de vedere teritorial, se 
face la limita istorică a ținutului, surprinsă în Conscripția din anul 1553, însă cu 
mențiunea că localitățile din partea nordică a acestuia, dat fiind faptul că au făcut 
parte doar pentru o scurtă perioadă de timp din posesiunile Cetății Ciceului, ele 
fiind practic localități lăpușene, aparținătoare Țării Lăpușului (vezi Deszi Șt., 2006), 
deci unui alt sistem teritorial, au fost integrate în analiză doar atunci când au fost 
surprinse aspectele organizării administrativ-teritoriale specifice perioadei 
respective (sfârșitul secolului XV, începutul secolului XVI).  

 Ținutul Ciceului, cunoscut în literatura istorică ca domeniu al Cetății 
Ciceului, nu a fost consemnat niciodată ca o formă de organizare administrativ-
teritorială de sine stătătoare, acesta făcând obiectul altor structuri administrative. În 
schimb, teritoriul ținutului a reprezentat, îndeosebi în perioada romană (anterior 
formării domeniului) și cea medievală, un punct de rezistență al structurilor 
administrativ-teritoriale din care făcea parte, datorită funcțiilor sale militare și 
politice recunoscute. Pentru a surprinde palierele de individualizare administrativ-
teritorială ale Ținutului Ciceului de-a lungul timpului, cât și pentru a-i determina 
extensiunea spațială actuală, prin prisma deciziilor politice-administrative luate de 
diverși actori politici ai timpului, a fost necesară analiza evoluției organizării 
administrative a acestui teritoriu, atât anterior formării domeniul Ciceului, pe 
perioada ființării propriu-zise a acestuia (secolele XIV-XVI), cât și după 
destrămarea domeniului, până în perioada actuală.   

 Teritoriul Ținutului Ciceului, potrivit dovezilor arheologice, a fost locuit 
încă din paleoliticul superior, proces ce s-a intensificat însă odată cu începutul 
perioadei neolitice, așa cum descoperirea numeroasele obiecte neolitice a 
demonstrat-o cu prisosință. Contrar acestor dovezi ale locuirii teritoriului din cele 
mai vechi timpuri, lipsesc dovezile care să ateste existența unei organizări 
administrative în perioada respectivă, situație întâlnită, de altfel, la nivelul întregii 
țări. 

Odată cu cucerirea Daciei de către romani, în urma războiului din anul 
105-106, și transformarea ei în Provincia romană Dacia (Dacia Augusti
Provincia), de către Traian, apar și primele forme de organizare administrativă a
teritoriului, ce urmăreau îndeaproape modelul de organizare al celorlalte provincii
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Figura 11. Dacia romană în sec. II-III
Sursa: http://www.vatra-daciei.ro

ale Imperiului Roman. Teritoriul care azi aparține Ținutului Ciceului era înscris în 
totalitate provinciei romane, întrucât limes-ul de nord, nord-est al acesteia, trecea 
prin aliniamentul Culmii Ciceului, Cumea Breaza, în acest areal fiind de altfel 
descoperite o serie de turnuri romane ce făceau parte din sistemul de supraveghere 
și apărare al limes-ului. Din structurile primelor forme de organizare 
administrativă a teritoriului, din timpul Împăratului Hadrian (118-199 d. Chr.), 
făceau parte doar provinciile actuale românești Transilvania, Banat și Oltenia, iar 
Transilvania, exceptând partea sudică a acesteia, forma Dacia Superior, în timp ce 
Oltenia și sudul Transilvaniei, Dacia Inferior. Cu timpul, procesul organizării 
administrative a teritoriului s-a perfecționat, formându-se trei provincii Dacia 
Porolissensis, Dacia Superior și Dacia Inferior, iar teritoriul actual al Ținutului 
Ciceului făcea parte din  Dacia Porolissensis (Săgeată D. .R., 2008).  

 Prezența pe vechiul teritoriu23 al Ținutului Ciceului, a două importante și 
reprezentative castre romane - Castrul Roman de la Ilișua și Castrul Roman de la 
Cășeiu-, se constituie în 
mărturii ale existenței 
unor structuri
administrative, specifice 
perioadei respective. Mai 
mult, potrivit dovezilor 
arheologice și
informațiilor scrise, în 
jurul castrelor s-au 
descoperit vestigii ale 
unor vicusuri militare 
(așezări omenești cu rol 
de apărare a limesului). 
O rețea de astfel de 
localități (vicus) forma 
o unitate administrativă, ce purta denumirea de territorium24.
  Perioada medievală aduce noi modificări în ceea ce privește organizarea 
administrativă a actualului teritoriu românesc, implicit al Ținutului Ciceului. 
Forma de organizare a populației, după retragerea aureliană (271 d. Chr.) din 

23 Teritoriul care a aparținut Domeniului Ciceului, în Evul Mediu, conform Conscripției din anul 
1553. 
24 Săgeată R. (2008) precizează că o rețea de așezări forma o unitate administrativă, care se afla în 
subordinea coloniei, municipiului sau castrului militar cel mai apropiat. 
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Dacia, până înspre secolul al IX-lea, a fost obștea sătească, apartenența la aceasta 
fiind fundamentată pe stăpânirea în comun a teritoriului. Obștile sătești erau 
formate ,,din sate, numărul cărora se deosebea în raport de configurația locului lor 
de așezare”, fiind localizate ,,pe văile râurilor și în depresuni naturale”, și erau 
conduse de ,,juzi, jupani și cnezi” (Pascu Șt., 1971). În secolele IX-XI, pe teritoriul 
ce va forma Voievodatul Transilvaniei, după cucerirea de către maghiari, au existat 
mici formațiuni politice prestatale românești, ce purtau denumirile de voievodate 
sau ducate. Sunt semnalate trei astfel de formațiuni, Voievodatul lui Glad, 
Voievodatul lui Menumorut, respectiv cel al lui Gelu, din care făcea parte și 
teritoriul Ținutului Ciceului (Anonymus Belae Regis Notarius în Gesta 
Hungarorum, ediția 2000). 

 În Evul Mediu Timpuriu, teritoriul Transilvaniei a fost umbrit de o serie 
de evenimente tensionate, unul dintre acestea fiind cucerirea Transilvaniei de către 
maghiari, un proces de lungă durată, etapizat, care a început spre mijlocul secolului 
al X-lea și a fost finalizat spre sfârșitul secolului al XII-lea, în timpul regelui Bella al 
III-lea al Ungariei (1172-1196) (Pop A. I., 1991). Odată cu ocuparea Transilvaniei
de către regalitatea maghiară, teritoriul acesteia, implicit al Ținutului Ciceului,
cunoaște noi forme de organizare administrativ-teritorială, specifice feudalismului
occidental. Așadar, sfârșitul secolului al XII-lea surprinde teritoriul Transilvaniei
organizat sub forma unui voievodat, care la rândul său era compus din mai multe
comitate, districte sau scaune. În evoluția comitatului ca formă de organizare
politico-administrativă, se cunosc două etape, una în care acesta era regal, respectiv
alta în care era nobiliar. Comitatul regal avea ,,la bază sistemul castrelor regale,
adică cetățile regale, dar și pământurile cetății, destinate întreținerii acestora”, iar
,,[...] domeniile cetăților regale, împreună cu locuitorii lor, sunt numite în
literatura istorică ,,comitatele cetății” (Kovács András W., 2010). În fruntea
comitatului se afla comitele, numit în funcție de către rege, care administra întregul
areal al acestuia. Comitatele nobiliare au luat naștere odată cu decizia regalității de
a dona domeniile cetăților proprietarilor privați (secolele XIII-XIV),
administratorii comitatului, respectiv comitele și juzii nobiliari, erau numiți de
către rege, însă puteau fi aleși chiar din comunitatea nobiliară (Vekov K., 2003).

Comitatele, ca formă de organizare administrativ-teritorială, pe teritoriul 
Transilvaniei, au luat ființă în Evul Mediu, secolul XII-lea, și s-au menținut până în 
anul 191825, când Transilvania a devenit parte a României.  
  Teritoriul Ținutului Ciceului a făcut parte inițial din Comitatul Solnoc, 
primele informații referitoare la acest comitat apar în anul 1166, despre care se 

25 Prin deciziile luate de către guvernul Transilvaniei, dar și în urma Revoluției imperiale, comitatele 
au fost înlocuite cu districte civile și militare (Stănică V.I., 2006). 
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spune că ,,avea o întindere deosebită cu centrul la Szolnok, cu teritorii însemnate și 
în Transilvania” (Mureșanu V., 2011). În perioada următoare (cca. secolele XIV-
XV), Comitatul Solnoc este împărțit în patru comitate, trei dintre ele cuprinzând 
teritorii din Transilvania, precum: Dăbâca cu reședința la Dăbâca, Solnocul 
Interior cu centrul la Dej, Solnocul de Mijloc cu centrul la Zalău. Pentru o perioadă 
lungă (sec. XII-1876), cu mici întreruperi, în perioada 1849-1860, teritoriul 
Ținutului Ciceului a făcut parte integral din Comitatul Solnocul Interior. Însă, 
odată cu instaurarea regimului politic dualist – austro-ungar-, în anul 1876, se 
propune reorganizarea vechilor forme administrative, astfel Comitatele Solnoc 
Interior și Dăbâca se vor uni, rezultând Comitatele Solnoc-Dăbâca (1876-1920), 
așadar, teritoriul analizat a intrat în administrația acestui comitat. 

 O altă schimbare a organizării politico-administrative a Transilvaniei are 
loc în anul 1541, când aceasta trece de la statutul de voievodat la principat 
autonom sub suzeranitate otomană. Această schimbare survine pe fondul 
transformării Ungariei în pașalâc turcesc, în anul 1526, când aceasta pierde lupta cu 
turcii, la Mohács. În perioada principatului, Transilvania era împărțită 
administrativ la fel ca și în perioada voievodală, în comitate, districte, scaune, orașe, 
târguri și sate (Stănică V. I., 2006). În acest context, încă din perioada voievodală, 
din anul 1361, sunt menționați comercianții din Reteag, ulterior, în anul 1405, 
când prin diploma regală, domeniul Ciceului întră în stăpânirea familiei Bánffy, 
localitatea Reteag apare cu rangul de târg (oppidum) (Weisz A., 2011). 
Transilvania, ca principat autonom sub suzeranitate otomană, recunoscut de 
Imperiul Otoman ca fiind un stat independent, dar care ,,plătea totuși Porții 
Otomane” (Motogna V., 1927), nu a rezistat decât o scurtă perioadă de timp, după 
anul cca. 1691, acesta intră sub stăpânirea Imperiului Habsburgic.  

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, comitatul era împărțit în 
subunități administrative ce purtau denumirea de cercuri. Comitatul Solnocul 
Inferior, în a cărei circumscripție intra și spațiul analizat, era împărțit în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea în Cercul de Sus, care cuprindea 86 de localități, 
respectiv Cercul de Jos, cu 108 localități. La începutul secolului XIX-lea, în 
structura comitatelor, pe langă cercuri, sunt conturate plășile, iar comitatul Solnoc 
Interior cuprindea Cercul de Sus cu patru plăși, și Cercul de Jos cu cinci plăși. 
Teritoriul Ținutului Ciceului a aparținut plășilor Lăpuș, Câțcău, Reteag (Cercul de 
Sus) și Vad (Cercul de Jos) (Timbuș Zamfira, 2007). 
  În secolul al XIX-lea a existat o preocupare constantă de înlocuire a 
vechilor structuri administrativ-teritoriale. În anul 1849, guvernul Transilvaniei, în 
baza Constituției imperiale austriacă din 4 martie 1848, ia hotărârea ca teritoriul 
Transilvaniei să fie împărțit în șase districte – Alba Iulia. Cluj, Sibiu, Făgăraș, 
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Odorhei și Reteag-, care la rândul lor cuprindeau 36 de căpitănate. Spațiul studiat 
făcea parte în întregime din districtul Reteag, care avea în componență șapte 
căpitănate. La sfârșitul anul 1851, Constituția din 1848 a fost anulată, implicit și 
formele administrativ-teritoriale organizate în temeiul acesteia, astfel în anul 1852 
se recurge la o altă structură organizatoare pentru teritoriul Transilvaniei. Aceasta 
presupunea formarea a cinci districte - Alba Iulia, Bistrița, Cluj (din care făcea 
parte și teritoriul Ținutului Ciceului), Odorhei și Sibiu, acestea erau subîmpărțite în 
28 de cercuri și 109 subcercuri (Barițiu G., ed. II de Pașcu Șt., Salvan Fl., 1994). 
Însă, aceasta formă de organizare a fost doar una provizorie, întrucât ,,opoziția 
fostelor stări privilegiate față de reformele politico-administrative 
postrevoluționare ale Curții de la Viena, dar și tensiunile sociale și politice 
acumulate în urma desființării relațiilor feudale” (Bolovan I., 1998, p. 151), au dus 
la implementarea unei noi structuri administrative în Transilvania. Aceasta a fost 
aprobată în 17 februarie 1854, și împărțea Transilvania în 10 prefecturi, 
subîmpărțite în preturi și magistrate orășenești. Teritoriul Ținutului Ciceului era 
înscris prefecturii Dej, respectiv preturilor Reteag, Dej, Lăpuș și Beclean (Timbuș 
Zamfira, 2007). 

 După încercările repetate de înlocuire a comitatului cu diverse forme de 
organizare administrativ-teritoriale, în anul 1861, în baza Diplomei imperiale din 20 
octombrie 1860, prin care țărilor aflate sub stăpânire habsburgică li se redă vechea 
autonomie politică, Transilvania revine la structura organizatoare anterioară – 
comitatul -, specifică perioadei feudale. În acest context, era propusă o împărțire a 
teritoriului Transilvaniei în 9 comitate, urmând ca spațiul studiat să rămână, și în 
această perioadă, circumscris comitatului Solnoc, care gravita în jurul municipiului 
Dej (Nistor S. I., 2000).  
  În anul 1867, Imperiul Habsburgic s-a transformat în monarhie dualistă, 
alcătuit din statele aflate în administrația austriacă, respectiv din cele care au 
aparținut Regatului Ungariei. Așadar, în intervalul 1867-1918 (până la Marea 
Unire), Transilvania intră sub stăpânire austro-ungară. În perioada stăpânirii 
austro-ungare (1867-1918), comitatul rămâne forma principală de organizare 
administrativă a teritoriului Transilvaniei, dar odată cu centralizarea puterii de stat, 
acestora le revin atribuții mai restrânse, fiecare comitat fiind împărțit în două-trei 
cercuri, conduse de către vicecomitele substituit (Stanică V.I., 2006). Perioada 
1867-1918 a fost, totodată, una în care s-a impus un proces de maghiarizare forțată 
a populației din teritoriul Transilvaniei, situație ce a fost reflectată și prin deciziile 
luate de noul regim politic dualist, prin care se cerea desființarea comitatelor cu 
populație majoritar românească, printre care și Comitatul Solnocul Interior, și 
reorganizarea acestora, prin Legea administrativă din 1876/1877, în 25 cercuri 
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(Săgeată R. D., 2008). Teritoriul Ținutului Ciceului, făcând parte din Comitatul 
Solnocul Interior, a resimțit direct consecințele acestei reorganizări, ulterior acest 
teritoriu a fost integrat Comitatului Solnoc-Dăbâca.  

 O altă decizie, luată tot în perioada dualismului austro-ungar, privind 
organizarea administrativ-teritorială, viza conturarea în teritoriul Transilvaniei, 
implicit al Ținutului Ciceului, a comunelor rurale. Aceste decupaje teritoriale au 
fost consemnate prin Legea comunală XVIII din 1871 și se împărțeau în două 
categorii: comune mari, în această categorie întrând și orașele mici, târgurile (cazul 
de față - Reteagul) și satele mari, respectiv în comunele mici. 
  Înfăptuirea Marii Uniri (1918) deschide un nou capitol al preocupărilor 
de definire a unui sistem unitar în ceea ce privește formele de organizare 
administrativ-teritoriale. În perioada 1918-1925, organizarea administrativ-
teritorială a Transilvaniei, reglementată prin Decretul privind instituirea conducerii 
serviciilor publice în Transilvania, nr. 3632 din 11 decembrie 1918, prevedea 
înființarea a 15 județe, care erau divizate în ,,plăși, circumscripții administrative 
fără personalitate juridică, ce grupau mai multe comune”. Interesant este însă 
faptul că, întreg teritoriul Ținutului Ciceului, chiar și în urma acestor reglementări, 
a rămas înscris județului Solnoc-Dăbâca, care cuprindea integral suprafața 
vechiului comitat Solnoc-Dăbâca, iar la nivelul structurilor administrative 
inferioare județului, acesta aparținea plășilor: Beclean, Dej și Ileanda Mare 
(Stănică V. I., 2006). 

 Temeiul organizării administrativ-teritoriale a țării noastre îl reprezintă 
Legea pentru unificarea administrativă din 1925, dată în baza art. 4 a Constituției 
din 1923 ,,Teritoriul României, din punct de vedere administrativ, se împarte în 
județe, județele în comune (Nistor S. I., 2000). Așadar, județul rămâne unitatea 
administrativă de referință, care cuprinde subdiviziuni, precum comuna, municipii, 
orașe reședință de județ și alte orașe. 

 Prin Legea din 1925, județele conturate în intervalul 1918-1925 au fost 
reorganizate, iar Ținutul Ciceului, începând cu această dată, respectiv până în anul 
1950, a făcut parte din județul Someș, care avea reședința la Dej. Surprinzător este 
însă faptul că teritoriul ,,ținutului” rămâne și de această dată înscris aceloraşi plăși: 
Beclean, Dej și Ileanda26. 

 Odată cu venirea la putere a Partidului Național Țărănesc, în anul 1929, se 
propune un alt proiect administrativ, prin care județele țării erau grupate în 
directorate ministeriale, însă această formulă de organizare a rezistat doar doi ani. 

26 După anul 1925, plasa Ileanda nu mai apare în asociere cu toponimul Mare, acesta folosindu-se, 
aparent, doar în perioada 1918-1925. 
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Teritoriul țării era împărțit în 7 directorate ministeriale, iar județul Someș făcea 
parte din componența directoratului ministerial Cluj. 

 Prin Constituția din 24 februarie 1938, abrogată în timpul regimului politic 
al lui Carol al II-lea, ținutul a fost consemnat, pentru prima și ultima dată în 
Transilvania, ca structură de organizare macroteritorială. Teritoriul analizat făcea 
parte din Ținutul Someș, care asocia 8 județe și avea reședința la Cluj. Prin 
Decretul-lege din 21 septembrie 1940, dat de Generalul Ion Antonescu, această 
formă de organizare a fost anulată, iar județul a fost declarat structura 
administrativă de bază a țării (Săgeată R. D., 2010).   
  În anul 1945, la putere ajunge primul regim politic comunist de orientare 
pro-sovietică, astfel că au fost propuse și implementate noi forme de organizare 
administrativă, specifice modelului sovietic. Acestă nouă formă de organizare 
administrativă a intrat în vigoare în anul 1950, prin Legea nr. 5 pentru raionarea 
administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române, care prevedea 
împărțirea teritoriului țării în regiuni, raioane și comune. (Nistor S. I., 2000). În 
perioada 1950-1968, se menține acest sistem de organizare administrativă, însă nu 
de puține ori formele administrative au fost reorganizate și ajustate. 

 Legea din 16 februarie 1968 a instituit o nouă organizare administrativ-
teritorială a țării ce s-a păstrat, cu mici reglementări, până în perioada actuală. Prin 
această lege s-au adoptat ca unități administrative județul, orașul și comuna. Ca 
urmare a acestei reorganizări administrative, teritoriul Ținutului Ciceului, surprins 
în conscripția din anul 1553, se afla sub incidența administrativă a trei județe: Cluj, 
Bistrița-Năsăud și Sălaj. La nivelul Ținutului Ciceului, organizarea administrativ-
teritorială din 1968 se păstrează până azi, cu mici schimbări după anul 2002, când 
două unități administrativ-teritoriale (comune) au fost reorganizate. În acest 
context, prin Legea Nr. 530 din 23 septembrie 200227 a fost înființată comuna 
Negrilești, ca rezultat al reorganizării comunei Ciceu-Giurgești, care până în 
perioada respectivă avea în componență satele Ciceu-Giurgești, Dumbrăveni, 
Negrilești, Breaza, Purcărete, însă după această dată (2002) ultimele trei localități au 
format comuna Negrilești.  

 Al doilea caz este cel al comunei Ciceu-Mihăiești, care a rezultat prin 
desprinderea din comuna Petru Rareș a localităților Ciceu-Mihăiești, Lelești și 
Ciceu-Corabia. 

27Publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 3 octombrie 2002.   
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Figura 12. Situația actuală a teritoriului înscris Cetății Ciceului în 
anul 1553; Limitele actuale ale Ținutului Ciceului 

 Aceasta a fost 
înființată în anul 
2005, în baza  Legii 
Nr. 67 din 23 martie 
200528. O ultimă 
etapă, în ceea ce 
privește organizarea 
administrativ-
teritorială a țării 
noastre, respectiv a 
teritoriului analizat, 
s-a concretizat în
delimitarea unor
regiuni de dezvoltare
(8), echivalentă 
unității teritoriale 
NUTS II, din 
sistemul 
administrativ 
european. Acest 
decupaj teritorial, 
fără personalitate 
juridică, rezultat al 
unirii voluntare a 
unor județe, s-a 
realizat în anul 1998, 
prin Legea 151/1998. 
Ținutul Ciceului face 
parte din Regiunea 
de Dezvoltare Nord-
Vest, cu sediul 
agenției de dezvoltare 
în județul Cluj, 
localitatea Rădaia, 
comuna Baciu. 

 Dacă în 
perioada actuală, 
suprafața Ținutului 

28 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 25 martie 2005. 
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Ciceului ar coincide cu cea inclusă în conscripția din anul 1553, când acesta forma 
domeniul Cetății Ciceului, atunci sub aspectul organizării administrativ-teritoriale, 
,,ținutul” ar fi înscris în aria administrativă a patru județe (Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Sălaj și Maramureș). Or, instabilitatea sistemului administrativ, organizarea și 
reorganizarea teritoriului Ținutului Ciceului în diferite forme administrative - 
comitete, districte, ținuturi, județe, iar la nivel inferitor în cercuri, plăși, prefecturi, 
preturi, etc.-, alipirea localităților lăpușene domeniului Ciceului doar pentru o 
scurtă perioadă de timp și destrămarea acestui domeniu în anul 1673, pe fondul 
anulării rolului administrativ pe care cetățile îl dețineau în perioada medievală și, 
ulterior, scăderea în importanță a localității Reteag, în contrapondere cu creșterea 
în importanță a orașelor și municipiilor învecinate teritoriului analizat, sunt 
implicațiile pe care deciziile politico-administrative, luate de diverși actori politici, 
le-au avut în stabilirea extensiunii actuale a Ținutului Ciceului. Așadar, plecând de 
la acest deziderat și, ulterior, aplicând criteriului mental și funcțional de 
individualizare a Ținutului Ciceului, s-a constatat că teritoriul acestuia s-a restrâns 
considerabil în raport cu cel identificat în Conscripția din anul 1553 (vezi cap. III).  

 Urmărind, segregarea spațiului mental prin prisma deciziilor politico-
administrative, una dintre implicațiile pe care acestea le-au avut în acest proces a 
fost consemnată odată cu reorganizarea limitelor administrative din anul 1968, 
când teritoriul ținutului a fost împărțit între trei județe, iar nucleul acestuia de 
consolidare, Cetatea Ciceului, a rămas pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud. Dată 
fiind această situație, în prezent numeroși locuitori ai vechiului teritoriu al 
Ținutului Ciceului identifică ca făcând parte din ,,ținut” doar localitățile ce aparțin 
județului Bistrița-Năsăud. 

 Pe de altă parte, nu se poate vorbi nici despre omogenitatea funcțională în 
teritoriul identificat în anul 1553, întrucât lipsește centrul urban care să coordoneze 
circulația vectorilor de dezvoltare la nivelul întregii microregiuni, astfel, 
prefigurându-se ca un pol supracomunal de gravitație. Localitatea rurală Reteag 
reușește să-și extindă aria de polarizare doar asupra localităților învecinate, incluse 
în județul Bistrița-Năsăud. Drept urmare, în lipsa unui liant (administrativ, 
economic, socio-cultural) care să țină unit teritoriul domeniului Ciceului de la 
1553, respectiv în lipsa altor documente care să recertifice componența teritorială a 
acestui domeniu, potrivit rezultatelor obținute în urma aplicării criteriilor de 
delimitare, în prezent, Ținutul Ciceului, din punct de vedere al organizării 
administrativ- teritoriale, are în componență 6 comune și 20 sate (Figura 12)29.  

29 În harta 12. a., limita istorică a urmărit unitățile administrativ-teritoriale în care, potrivit organizării 
actuale, ar fi integrate satele care au aparținut Cetății Ciceului în anul 1553, așadar, în lipsa unei limite 
istorice care să delimiteze clar domeniul Ciceului, acestea au un caracter estimativ. 
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2.4. CONCLUZII 
  Vestigiile arheologice și edificiile istorice materializate în teritoriul 
Ținutului Ciceului, păstrarea vie în memoria locurilor a trecutului istoric, 
raportarea socio-culturală a populației la perioada când ținutul s-a aflat sub 
stăpânirea lui Ștefan cel Mare și a urmașilor acestuia, respectiv multitudinea 
referințelor bibliografice ce trec prin filtrul istoric acest spațiu devin veritabile 
mărturii ale importanței factorului istoric în consolidarea Ținutului Ciceului. 
Istoria reprezintă nu doar un factor ce a marcat evoluția Ținutului Ciceului în 
anumite perioade temporale, ci și unul ce a avut un impact major în organizarea 
teritorială și amenajarea acestuia, și mai cu seamă a reprezentat o condiție a 
apariției sale teritoriale, certificată prin rolul pe care Cetatea Ciceului – nucleu de 
sorginte istorică- l-a avut în geneza și devenirea ținutului. Dacă, pe de-o parte, 
contextul socio-politic specific perioadei medievale, creat sub influența 
evenimentelor istorice, a favorizat concretizarea unor elemente de factură spirituală 
și culturală ce azi definesc reperele identitare ale ținutului, pe de altă parte, acesta 
au influențat într-o direcție negativă devenirea Ținutului Ciceului, fapt consemnat 
odată cu luarea deciziei, guvernată fiind de interesul politic și militar, de a distruge 
Cetatea Ciceului.  

Distrugerea Cetății Ciceului, element de identitate teritorială, alături de 
schimbările survenite pe plan politico-administrativ, precum alipirea localităților 
din Ținutului Ciceului altor entități teritoriale (,,țări”) sau altor cetăți, și ulterior 
pierderea rolului funcțional pe care cetățile le aveau în perioada medievală, 
respectiv divizarea teritoriului ce a aparținut Cetății Ciceului, prin trasarea limitelor 
administrativ-teritoriale30 ale județelor, sunt doar câteva dintre acțiunile factorului 
istoric ce au constrâns menținerea unui spațiu mental omogen și funcțional, drept 
urmare, limitele actuale ale Ținutului Ciceului nu se suprapun celor ale domeniului 
Ciceului din anul 1553, ci acestea s-au restrâns considerabil în jurul cetății (vezi 
cap. 3.2.). Efecte negative generate de factorul istoric sunt întregite de o serie de 
disfuncționalități ce se reflectă la nivelul microregiunii analizate, dintre care cele 
mai importante sunt reprezentate de: 

 distrugerea aproape în întregime a Cetății Ciceului, respectiv lipsa unor
schițe/fotografii ale acesteia, aspecte ce fac imposibilă reconstituirea
imaginii inițiale a monumentului istoric;

  starea actuală a Cetății Ciceului condiționează conservarea identității
istorice a spațiului analizat;

30 Odată cu reforma administrativ-teritorială din anul 1968, teritoriul care a aparținut Cetății Ciceului 
a fost împărțit între județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj. 
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 gradul redus de conservare a edificiilor istorice și vestigiilor arheologice;
 accesibilitatea scăzută spre edificiile patrimoniului cultural;
  lipsa unor strategii pe termen scurt, mediu și lung care să vizeze

conservarea, promovarea și valorificarea Cetății Ciceului, implicit
devenirea acesteia ca marcă de identitate istorică a Ținutului Ciceului;

  slaba conștientizare în rândul populației și autorităților locale a
importanței patrimoniului cultural istoric.
Analiza SWOT (Tabel 2) a Ținutului Ciceului, prin prisma factorului

istoric, relevă, pe lângă aspectele anterior amintite, constituite în puncte slabe și 
amenințări ale teritoriului, o serie de particularități ce devin puncte tari în 
dezvoltarea contextului socio-cultural și chiar economic al microregiunii. 
Consemnăm ca avantaje recunoașterea istorică a Cetății Ciceului și domeniului 
acestuia ca element cheie în jocurile politice și militare ale perioadei medievale, 
prezența în teritoriu a unui număr mare de edificii și vestigii arheologice datate în 
perioade istorice diferite și clasate în Lista Monumentelor Istorice, e raportarea 
populației la un reper identitar istoric ce există ca entitate distinctă (Cetatea 
Ciceului), păstrarea trecutului istoric viu în memoria locuitorilor, facilitând astfel 
conturarea identității istorice. Marșând pe aceste aspecte de natură istorică, au fost 
identificate oportunități de revitalizare a acestora, multe dintre acestea punând 
accentul pe conservarea, restaurarea și valorificarea edificiilor istorice ale 
patrimoniului cultural, respectiv pe transformarea Cetății Ciceului în brand istoric 
al Ținutului Ciceului.  

Tabelul 2. Analiza SWOT a Ținutului Ciceului prin prisma factorului istoric 

Puncte tari Puncte slabe 
- recunoașterea istorică a domeniului

și Cetății Ciceului;
- numărul mare de vestigii arheologice

și edificii istorice date în perioade
temporale diferite;

- umanizarea Ținutului Ciceului încă
din perioada Paleoliticului Superior;

- numeroase edificii istorice și vestigii
arheologice clasate în Lista
Monumentelor Istorice ca având
importanță locală, națională și
universală;

- recunoașterea Cetății Ciceului ca
reper identitar al Ținutului Ciceului;

- starea avansată de degradare a Cetății
Ciceului;

- stare de conservare precară a
vestigiilor arheologice;

- lipsa unor zone de protecție a
monumentelor istorice;

- lipsa elementului de semnalizare a
Cetății Ciceului ca monument istoric
clasat în LMI;

- lipsa, la nivelul a două dintre căile de
acces, a indicatoarelor turistice de
semnalizare a Cetății Ciceului;

- grad scăzut de accesibilitate spre
monumentele istorice, îndeosebi spre
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- raportarea populației, sub aspect
spiritual și cultural, la trecutul istoric
al Ținutului Ciceului;

- prezența unor toponime cu
semnificație istorică (spre exemplu
Valea Cetății, Câmpul Cetății,
Fântâna Doamnei etc);

- existența unor inițiative de proiecte
de restaurare a Cetății Ciceului;

- existența unor proiecte în curs de
demarare ce vizează accesibilitatea
monumentelor istorice;

- prezența, atât în teritoriu, cât și în
vecinătatea lui, a unui număr
semnificativ de vestigii ale turnurilor
romane (făceau parte din Limesul de
nord al Daciei Romane);

- existența în vecinătate a unor cetăți
medievale (ruine) de importanță
locală, națională sau universală
(Cetatea Unguraș, Cetatea Chioar,
Cetatea Dejului).

Cetatea Ciceului; 
- lipsa schițelor/fotografiilor care să

redea imaginea reală a Cetății Ciceului;
- procedura complicată și anevoioasă

(sub aspectul documentației, avizelor,
timpului, costurilor necesare) de
reabilitare a unui monument istoric;

- statutul juridic incert al 
monumentelor istorice; 

- promovarea insuficientă a reperelor
identitare istorice;

- invalidarea/abrogarea Cetății Ciceului
ca reper identitar pentru populația din
localitățile periferice  Ținutului Ciceului.

Oportunități Amenințări 
- moderinzarea căilor de acces spre

Cetatea Ciceului;
- crearea unor trasee turistice tematice

integrate în context extrateritorial
(spre exemplu traseu tematic de
valorificare a cetăților medievale, ori
a turnurilor romane – o astfel de
inițiativă o întâlnim în proiectul GAL
- Turist în Ținutul Haiducilor);

- restaurarea Cetății Ciceului și
constituirea ei în marcă de identitate
istorică a Ținutului Ciceului;

- conceperea strategiilor pe termen
scurt și mediu ce-și propun
conservarea și valorificarea edificilor
istorice:

- crearea unor ateliere în apropierea
monumentelor istorice (Cetatea
Ciceului, Castru Roman de la Ilișua),

- degradarea până la stadiul de ruine a
monumentelor istorice și imposibilitatea
restaurării lor;

- stadiul actual de conservare al Cetății
Ciceului prefigurează dispariția sa ca
entitate distinctă (dispariția unor repere
de identitate istorică devin elemente
restrictive în conservarea identității
istorice a Ținutului Ciceului);

- lucrări nepotrivite de interventie la
nivelul structurii, zidariei turnului;

- interesul scăzut manifestat de
instituțiile sub patronajul cărora se află
monumentele istorice pentru prezervarea
și conservarea acestora;

- carențe ale cadrului legislativ în ceea
ce privește procedura de restaurare a unui
imobil ce face parte din Patrimoniul
Cultural Național;
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unde să se desfășoare diferite 
meșteșuguri specifice ținutului și 
istoriei sale (spre exemplu 
prelucrarea pietrelor de moară); 

- crearea unor tabere și ateliere de
restaurare, adresate publicului larg;

- accesarea liniilor de finanțare
destinate reabilitării patrimoniului
cultural (PNDR 2014-2020).

- lucrări de restaurare ce nu redau
autenticitatea monumentului istoric,
intervenția elementelor kitsch în lucrările
de reconstrucție.

 Pe parcursul studiului, au fost formulate anumite recomandări ce vizau 
revitalizarea istorico-culturală a Ținutului Ciceului, multe dintre ele calându-se pe 
activitățile necesare în procesul de dezvoltare a Cetății Ciceului ca brand istoric al 
microregiunii analizate (vezi cap. 2.2.5.). Alături de aceste recomandări, este 
oportun a se valorifica și alte monumente istorice (precum Castrul Roman de la 
Ilișua, turnurile romane, conacul medieval Torma și Castelul Hye), care pot 
contribui la reconstituirea imaginii istorice a Ținutului Ciceului, prin demararea 
unor lucrări de restaurare, prin angrenarea în activitățile de reabilitare a unor 
restauratori profesioniști și preluarea unor modele de bune practice existente în 
domeniul reabilitării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea unor ateliere în care 
să se desfășoare activități ce conservă specificul istoriei Ținutului Ciceului, prin 
delimitarea zonelor de protecție și luarea unor măsuri ce prevăd semnalizarea 
edificiilor istorice. În vederea valorificării monumentelor istorice din 
microregiunea analizată, totodată, este importantă conceperea unor trasee turistice 
tematice, prin intermediul cărora, acestea să fie conectate cu edificiile istorice și 
siturile arheologice din proximitatea ținutului (cetățile medievale Chioarului, 
Unguraș, Dej, Castrul roman de la Cășeiu, Castelul Haller din Coplean, Castelul 
Bethlen din Beclean etc.), respectiv integrarea acestora în circuitele naționale și 
europene de promovare a patrimoniului cultural-istoric.  

 De asemenea, în vederea prezervării și conservării dimensiunii istorice a 
Ținutului Ciceului, trebuie avute în vedere și aspecte precum: conștientizarea 
populației cu privire la importanța conservării patrimoniului cultural, inclusiv prin 
implicarea acesteia în desfășurarea unor activități demonstrative de restaurare a 
monumentelor istorice sau în diferite campanii arheologice, respectiv stimularea 
autorităților locale spre realizarea unei strategii ce prevede conservarea și 
promovarea identității culturale a Ținutului Ciceului, însă care să aibă un caracter 
integrator, să fie gândită la nivel microregional, și nu una prin care se urmărește 
doar interesul local. 
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III. INDIVIDUALIZAREA ȚINUTULUI CICEULUI PRIN
REPERE IDENTITARE 

3.1. PRELIMINAR 
 Punctul de plecare în analiza regională a ,,ținuturilor” îl reprezintă 

individualizarea acestor entități teritoriale, cristalizate timp de secole și fortificate 
prin atribute și repere identitare proprii, de sorginte istorică, spirituală și culturală, 
ca spații mentale originale, susținute de aderența populației la o identitate colectivă.  

 Ținutul Ciceului reprezintă un spațiu cu o moștenire istorică și spirituală 
particulară, conturată în perioada când ,,ținutul” s-a aflat sub stăpânirea lui Ştefan 
cel Mare, care „a dat iobagilor români din Valea Someşului unicul mijloc cu care-şi 
puteau mântui şi păstra fiinţa lor ca neam: organizaţia bisericească” (Motogna M., 
1927). Zestrea materială, istorică și spirituală transmisă din generații în generații, 
condițiile economice și socio-culturale care au marcat geneza și evoluția Ținutului 
Ciceului, sunt reflectate în teritoriu prin încărcătura simbolistică, prin obiceiuri, 
tradiții și artă populară, dar mai ales în structurile perceptuale, în gândirea și 
comportamentul populației care se identifică cu spațiul ,,ținutului”. Particularitățile 
culturii populare, alături de aspectele ce țin de sfera mentală a populației, au 
devenit repere ale identității teritoriale, care, pe de o parte, participă la 
individualizarea ,,ținutului” în raport cu teritoriile învecinate, iar, pe de altă parte, 
susțin omogenitatea spațiului mental, demonstrând totodată atașamentul fiecărui 
individ la teritoriul și comunitatea ,,ținutului”.  

 Plecând de la premisă conform căreia Ținutul Ciceului se afirmă ca un 
spațiu cu atribute mentale de o consistență istorică și spirituală aparte, prin metoda 
cartografică, documentarea bibliografică, observația directă și indirectă, respectiv 
prin metodele specifice anchetei sociologice și documentarea fotografică (atât pe 
teren, cât și prin consultarea imaginilor din albume și arhive de specialitate), s-au 
identificat elementele de specificitate ce definesc identitatea ciceuanilor, respectiv s-
a analizat rolul liantului mental în individualizarea, evoluția și afirmarea Ținutului 
Ciceului, urmărindu-se în ce manieră acesta asigură cadrul optim de manifestare a 
coeziunii sociale în teritoriul analizat. În acest sens, au fost îndeplinite următoarele 
obiective: 

 stabilirea limitelor actuale ale Ținutului Ciceului prin prisma criteriului
mental;
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 individualizarea ,,ținutului” prin identificarea și analizarea trăsăturilor
mentale ciceuane;

 surprinderea, prin evaluarea specificului satului tradițional ciceuan
(arhitectură tradițională, repere etnografice, ocupații și meșteșuguri
tradiționale), a acelor elemente ce definesc identitatea teritorială ciceuană;

 identificarea disfuncționalităților existente în teritoriu și formularea unor
recomandări în vederea eliminării acestora.

3.2. DELIMITAREA ȚINUTULUI CICEULUI PRIN PRISMA
CRITERIULUI MENTAL31  

Criteriul mental, specific de altfel unui studiu ce are în vedere analiza 
regională a ,,ținuturilor”, alături de premisele istorice, naturale și funcționale, au 
facilitat identificarea unor elemente de specificitate teritorială care conduc la 
individualizarea certă a Ținutului Ciceului în raport cu entitățile terioriale 
învecinate.  

 Criteriul mental a fost propus de Cocean P. (2002, 2010, 2011) ca un reper 
metodologic de bază în delimitarea regiunilor geografice, respectiv în stabilirea 
extensiunii spațiale a entităților teritoriale de tip ,,ținut”, ulterior fiind des utilizat în 
stabilirea limitelor sistemelor teritoriale de tip ,,țară” (se insistă asupra criteriului 
mental în lucrările autorilor Ianăș Ana-Neli, 2011,  Boțan C.N., 2010, David 
Nicoleta, 2010, Ilovan Oana-Ramona, 2009). Criteriul mental urmărește, în 
procesul de definire a limitelor unei entități teritoriale, aspecte precum „[…] 
perceperea, trăirea şi imaginarea spaţiului geografic”, care datorită profunzimii cu 
care sunt înmagazinate în structurile mentale ale individului, ,,[…] reprezintă 
mijloacele delimitării sale (entități teritoriale) în raport cu alte spaţii” învecinate 
(Cocean P., 2010, p. 64). Criteriul ,,[…] asigură pe lângă acurateţea ce o conferă 
acţiunii în sine, certitudinea prezenţei unui vector extrem de important al devenirii 
acestora (acestuia), care este ataşamentul omului la loc”, evaluându-se, astfel, 
implicarea pe care omul, ca factor modelator, o are în prefigurarea și susținerea 
propriului spațiu. Rezultatele obţinute prin aplicarea acestui criteriu „reprezintă un 
etalon al gradului de structurare spaţială a entităţii respective”, al surprinderii 
elementelor de specificitate teritorială şi al relaţiilor existente între componentelor 
sale, „[...] şi, în ultimă instanţă, al funcţionării sale ca sistem regional” (Cocean P., 
2011, p. 76).   

31 Rezultate parțiale ale subcapitolului Delimitarea Ținutului Ciceului prin prisma criteriului mental au 
fost publicate de autoare (Potra Alexandra-Camelia) în articolul Importanța criteriului mental în 
delimitarea Ținutului Ciceului, Geographia Napocensis, anul XI, nr. 1, 2015, p. 77-86. 
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Fortificat prin atribute materiale şi spirituale proprii unei populaţii cu o 
istorie comună, Ținutul Ciceului reclamă, în procesul de individualizare și stabilire 
a extensiunii sale spațiale, utilizarea criteriului mental. Atașamentul ciceuanului la 
locul său, pe care nu-l părăseşte, ba mai mult, luptă pentru apărarea pământului său 
strămoşesc şi a identităţii sale (vezi cap. 2.2.3., 2.2.4.), chiar dacă urmările nu îi sunt 
favorabile, devine elementul prin prisma căruia, entitatea teritorială poate fi 
analizată, individualizată, respectiv, urmărită evoluția și devenirea ei viitoare. 

Criteriul mental, în procesul de delimitare a Ținutului Ciceului, a făcut 
recurs la ancheta sociologică, ce a mijlocit contactul direct cu localnicii, atât prin 
purtarea unor discuții cu aceștia, dar mai ales prin completarea unor chestionare. 
Întrebările formulate în chestionar au fost decisive în stabilirea limitelor actuale ale 
Ținutului Ciceului, întrucât acestea au urmărit obținerea unor răspunsuri cu 
privire la percepţia populaţiei în raport cu sentimentul de apartenenţă la substratul 
natural. S-a avut în prim plan investigarea aspectelor de natură mentală, 
comportamentală, culturală și spirituală a populaţiei care evidențiază un spațiu 
omogen, limita fiind trasată acolo unde autoidentificarea populaţiei cu spaţiul, 
subscrierea la identitatea teritorială ciceuană, se disipă, lăsând loc consolidării unor 
entităţi teritoriale cu o populaţie aderentă la un alt sistem de valori socio-culturale.  

 Au fost aplicate un număr de 310 chestionare (mai-iulie 2014, iulie 2015), 
adresate unui segment de populaţie diversificat, încercându-se însă acoperirea 
întregului teritoriu care a fost amintit ca aparținând domeniului Ciceului în anul 
155332. Chestionarele au fost aplicate în 14 comune, respectiv în localităţile Jichişu 
de Sus, Peştera, Şomcutu Mic, Petreşti, Peştera, Orman, Suarăş şi Băiţa. În acest 
ultim caz, s-au aplicat chestionare doar la nivel de localitate, şi nu la nivelul întregii 
comune, deoarece distanţa dintre celelalte localităţi care au aparţinut Cetăţii 
Ciceului şi acestea este una mare, între acestea fiind intercalate numeroase localităţi 
care nu sunt menţionate ca făcând parte din domeniul Ciceului (comune întregi, 
precum şi municipiul Dej). Dată fiind situația aceasta, a apartenenței la Cetatea 
Ciceului doar a unei singure localități dintr-o anumită comună, nu au existat 
premisele care să fi conturat un spaţiu mental specific Ţinutului Ciceului, fapt ce s-
a și confirmat în urma cercetării.  

 Numărul chestionarelor aplicate în zona periferică a fost mai mare, 
deoarece sentimentul apartenenţei la Ţinutul Ciceului s-a diminuat până la 

32 În localităţile maramureşene, amintite ca aparţinând în anul 1553 domeniului Ciceului, nu au fost 
aplicate chestionare, deoarece potrivit cercetării realizate de Dezsi Șt. (2006) raportarea spirituală a 
populaţiei acestora se face la spaţiul mental bine definit al Ţării Lăpuşului și, mai mult, în 
documentele istorice, se precizează faptul că localitățile lăpușene au făcut parte din domeniul Ciceului 
doar în perioada în care acesta se afla sub stăpânirea lui Ștefan cel Mare. 
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nesemnificativ în localitățile de pe malul stâng al Someşului şi al Someşului Mare – 
Jichişu de Jos, Orman, Băiţa, Suarăş, dar și în comunele Vad și  Mica sau în partea 
vestică a teritoriului, în comunele Ileanda, Gâlgău şi Poiana Blenchii. Opțiunea de a 
aplica un număr mai mare de chestionare în arealele mărginașe ale teritoriului care 
au aparținut Cetății Ciceului a fost susținută de o cercetare realizată anterior în 
teren, când, în baza discuțiilor avute cu localnicii de acolo, s-a constatat că aderența 
la Ținutul Ciceului este slab prefigurată. În memoria locuitorilor se păstrează 
secvențele din trecutul istoric care marchează doar legătura administrativă pe care 
populația a avut-o cu cetatea (se vorbește în special despre dări) pe parcursul cât 
aceasta deținea o funcție administrativă la nivelul domeniului Ciceului, 
menționându-se, totodată, că apartenența etnografică, spirituală, culturală, se 
manifestă din cele mai vechi timpuri spre alte spații mentale bine definite 
(îndeosebi Țara Chioarului, Țara Lăpușului). Informații de o mare acuratețe 
privind specificul spațiului mental al ciceuanului și evidențierea atributelor ce 
definesc identitatea ciceuană au fost obținute cu precădere de la populaţia din 
localitățile situate în apropierea nucleului -Cetatea Ciceului- care a stat la baza 
consolidării Ţinutul Ciceului. 

Rezultatele anchetei sociologice relevă faptul că apartenența la Ținutul 
Ciceului este dictată de percepția populației cu privire la integrarea acesteia într-un 
spațiu în care trăsăturile de factură mentală și comportamentală, venite pe filieră 
istorică, spirituală și etnografică, sunt omogene, marșându-se pe existența unei 
identități colective. Subscrierea la aceste trăsături, completată de raportarea la 
trăsăturile ce îl caracterizează pe ,,celălalt”, aflat în vecinătatea acestui spațiu, 
conduc, în cele din urmă, la stabilirea limitelor mentale ale Ținutului Ciceului. Pe 
lângă aspectele amintite, în acest proces de delimitare, s-a avut în vedere faptul că 
în proximitatea ,,ținutului” s-au consolidat de-a lungul timpului sisteme teritoriale 
bine definite, în partea estică, Ținutul Ciceului întinzându-se până la limita cu Ţara 
Năsăudului, iar în cea nordică, până la limita cu Ţara Lăpuşului. Polarizarea spre o 
anumită entitate teritorială este slab prefigurată în partea vestică, respectiv sudică a 
teritoriului care făcea parte din domeniul Ciceului (anul 1553), situație ce a generat 
dificultăți în stabilirea limitelor sudice și vestice actuale ale ,,ținutului”.  

Trei întrebări formulate în chestionar au vizau direct această problemă, şi 
anume (vezi Potra Alexandra-Camelia, 2015, p.77-86): 

1. Marcaţi comunele care credeți că aparţin Ţinutului Ciceului?
2. Vă consideraţi locuitor al Ţinutului Ciceului/vă identificaţi cu acest spaţiu?
3. Puteţi explica ce înseamnă pentru dumneavoastră Ţinutul Ciceului?

Prin intermediul celor trei întrebări anterior formulate, s-au obținut
următoarele informații privind spațiul mental al Ținutului Ciceului: 
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‐ la prima întrebare, în proporție de 100%, populația chestionată a identificat 
comunele Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești și Petru-Rareș ca făcând parte 
din Ținutul Ciceului. Alături de acestea, aproximativ 90% din totalul 
respondenţilor au afirmat că localităţile din comunele Uriu, Chiuieşti şi 
Negrileşti se înscriu în limitele actuale ale ,,ținutului”. Au fost şi păreri 
conform cărora Ţinutul Ciceului ar cuprinde şi comunele Căşeiu, 
Cuzdrioara sau Câţcău, însă ponderea acestora a fost una scăzută (sub 10% 
din totalul persoanelor chestionate). 

‐ numărul semnificativ al chestionarelor aplicate în arealele mărginașe ale 
,,ținutului” a determinat ca la întrebarea numărul doi ponderea celor care 
au afirmat că nu se integrează în spațiul analizat (cca. 68,58%) să fie mai 
mare în raport cu cea aferentă populației, care prin atașamentul la spațiu se 
autoidentifică cu Ținutul Ciceului (cca. 31,42%). De remarcat este faptul că 
ultimul procentaj corespunde localităţii situate în jurul Cetății Ciceului, 
unde populaţia, într-o proporţie covârşitoare, se autoidentifică cu spaţiul 
Ţinutului Ciceului, punându-se în evidenţă elementele care definesc 
identitatea ciceuanilor (vezi cap. 3.3.).  

‐ la nivel de unitate administrativ-teritoriorială și așezare, răspunsurile 
obținute la întrebarea numărul 2 au surprins următoarele aspecte (Figura 
13, Figura 14): 
 raportarea (mentală, spirituală, culturală) în unanimitate la spațiul

ținutului se face în localitățile care se suprapun judeţului Bistriţa-
Năsăud (localitățile din comunele Ciceu-Mihăieşti, Ciceu-Giurgeşti,
Petru Rareş). În comuna Negrileşti, 81,81% dintre cei chestionaţi au
răspuns că se consideră locuitori ai Ţinutului Ciceului.

 o situaţie aparte este cea a comunei Uriu, generată, pe de o parte, de
populaţia aderentă la un alt sistem de valori culturale (maghiari şi
rromi) care odată intrată în teritoriul ,,ținutului” a franjurat spaţiul
mental originar, iar pe de altă parte, de poziționarea acesteia în
proximitatea oraşului Beclean, fapt ce i-a determinat pe locuitori să se
declare înstrăinaţi de valorile tradiţionale promovate în mediul rural –
ataşamentul faţă de pământ şi biserică, arhitectura tradițională,
obiceiuri şi port popular, familie și ceilalți locuitori ai satului -, drept
urmare, doar 61,53% din persoanele chestionate se identifică cu
spațiul analizat;
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Figura 13. Teritoriul Ținutului Ciceului în funcție de autoidentificarea omului cu spațiul acestuia 
(conform investigaţiilor de teren, anul 2014) 

 în comuna Chiuieşti, judeţul Cluj, aderența la Ținutul Ciceului este
manifestată în rândul respondenților într-o proporţie de 68,75%,
aceștia enumerând inclusiv un şir de trăsături caracteristice
ciceuanilor, „graiul este asemănător cu cel al moldovenilor, vorbim la
fel toţi de pe dealurile acestea din jurul Cetăţii Ciceului – vorbim cu a în
loc de ă, cu şhe, în loc de ce- ne uneşte şi portul popular asemănător sau
firea de oameni gospodari şi iubitori de pământ” (M. S., bărbat, 65 ani,
Chiuieşti). În localitatea Strâmbu, din comuna Chiuieşti, respondenţii
au răspuns în proporţie de 100% că se consideră locuitori ai Ţinutului
Ciceului;

 în localitățile din partea vestică și estică a teritoriului analizat,
populația chestionată se identifică în proporție de 10% cu spaţiul
„ţinutului” (comunele Cuzdrioara 7,69%, Căşeiu 6,25%, Câţcău 6,25%,
Mica 6, 67%, Vad 6,25%). În localităţile Jichişu de Sus, Şomcutu Mic,
Peştera, Suarăş, Petreşti, precum şi în comunele Gălgău, Ileanda,
Poiana Blenchii, la întrebarea ce viza apartenența populației la Ţinutul
Ciceului s-au înregistrat răspunsuri negative în proporție de 100%;
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‐ a treia întrebare viza clar percepţia locuitorului asupra locului, a legăturii 
profunde existente între individ şi spaţiul său. Populaţia din localitățile 
vestice și sudice ale teritoriului care a aparținut Cetății Ciceului (anul 1553) 
identifică anumite trăsături specifice ciceuanului - ,,acolo oamenii sunt 
harnici, respectoşi şi credincioşi”, „sate unde sunt reînviate tradiţiile şi 
obiceiurile”, „ţinutul în care vieţuiesc urmaşii lui Ştefan cel Mare” 
(răspunsuri primite aproape în unanimitate de la majoritatea populaţiei 
chestionate), însă care nu îi sunt caracteristice ei, excluzându-se astfel din 
limita actuală a Ținutului Ciceului. În schimb, sentimentul de apartenenţă 
la spaţiul „ţinutului” este sugestiv redat prin numeroase răspunsuri primite 
de la populaţia din localităţile aparținătoare comunelor Chiuiești, Ciceu-
Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Negrilești, Petru-Rareș, Uriu: „este locul unde 
m-am născut, am trăit şi unde vreau să mor”, „este pământul nostru
strămoşesc”, „pământul câştigat prin luptă de strămoşii noştri”, „ţinutul cu
care ne mândrim”, „aici ne-am format obiceiurile, gândirea,
comportamentul”, „pământ binecuvântat de Dumnezeu”, ,,Ciceul este un
simbol pentru noi”  (răspunsuri primite de la majoritatea populaţiei
chestionate).Spaţiul mental se rarefiază odată cu creșterea distanței față de
Cetatea Ciceului, identificându-se în acest sens trei situaţii: populația din
comunele Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Negrilești, Petru-Rareș, Uriu
și Chiuieşti se autoidentifică în proporție covârșitoare cu teritoriul
Ținutului Ciceului, punând în evidență un spațiu mental bine consolidat și
conservat; a doua situație descrie o zonă tampon (de interferență),
corespunzătoare localităţilor din judeţul Cluj, unde spaţiul mental este slab
conturat, diluat; ultima situație caracterizează arealele periferice vestice și
sudice ale teritoriului domeniului Ciceului, unde spaţiul mental, fie nu s-a
coagulat niciodată, fie s-a disipat până la diluarea completă a acestuia
(comuna Gâlgău, localităţile Jichişu de Jos, Şomcutu Mica, Orman, Suarăş,
Peştera, Petreşti, Poiana Blenchii, Ileanda). Redarea cartografică33 a celor
trei situații identificate (Figura 14) reflectă modul în care spaţiul mental s-
a disipat, luând forma unor zone concentrice, pornind din centrul dat de
localitățile dispuse în jurul Cetății Ciceului.

33 Harta a fost generată utilizând date care conțin ponderea populaţiei ce se identifică cu Ținutul 
Ciceului, reflectată la nivel de localitate. 
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Figura 14. Disiparea spațiului mental al Ținutului Ciceului  
(conform investigaţiilor de teren, anul 2014) 

Analiza realizată pe marginea chestionarelor aplicate în teren și a discuțiilor 
avute cu localnicii relevă faptul că limitele actuale ale Ţinutului Ciceului nu se 
suprapun teritoriului înscris Conscripției din anul 1553, ci acestea se restrâng 
considerabil (Figura 15) sub presiunea anumitor factori, care au dat naștere 
următoarelor situații:  

- raportarea la Cetatea Ciceului ca la un reper identitar istoric reprezintă, în
percepția populației, motivația principală pentru autoidentificarea cu spațiul
Ținutului Ciceului;

- autoidentificarea deplină a locuitorilor cu spaţiul Ţinutului Ciceului,
aderenţa la acelaşi sistem de valori de factură istorică și etno-culturală, apare
doar în jurul Cetății Ciceului;

- populația din satele apropiate Cetăţii Ciceului se identifică ca fiind ciceuană
prin „mândria de a locui într-un teritoriu cu trecut istoric, unde credinţa și
spiritul de apărător al pământului românesc au fost mereu puse la loc de mare



119 

cinste” (bărbat, muncitor, 63 ani, Negrilești), prin ,,simbolul trecutului 
strămoșesc, Cetatea Ciceului a lui Ștefan cel Mare, care era cunoscut pentru 
lupta lui pentru credință, iar aici, poate și datorită acestui domnitor, sunt 
doar oameni cu frică de Dumnezeu” (femeie, pensionară, 62 ani, Lelești), prin 
,,gândire, prin frica de a face rău, prin hărnicie și respectul față de oameni” 
(bărbat, șofer, 49 ani, Ciceu-Giurgești) (vezi cap. 3.3.); 

- spre exteriorul teritoriului situat în jurul Cetății Ciceului, atașamentul la
spațiul acestuia este slab prefigurată. Această situaţie a fost generată
îndeosebi de caracterul deschis al spațiului mental, dat fiind faptul că Ținutul
Ciceului se suprapune unui teritoriu lipsit de elemente naturale care să
condiționeze comunicarea extrateritorială de ordin socio-economică. Pe
fondul acestei situații, s-au manifestat alți factori care au dus la restrângerea
spațiului Ținutului Ciceului, și anume:
 caracterul deschis al spațiului mental a permis inserția alohtonilor

(îndeosebi maghiari, rromi, în acest sens, cazul comunelor Mica, Uriu,
Cuzdrioara, Căşeiu este relevant), care nu doar au franjurat spaţiul
mental, ci au substituit reperele mentale ale populației autohtone, în
prezent, localităţi întregi fiind maghiarizate. Un exemplu de acest fel este
cel al localității Sânmarghita, respondenții au declarat în unanimitate că
obiceiurile, tradiţiile, felul de a se comporta, sunt preluate de la populaţia
maghiară, căreia îi revine o pondere importantă din populaţia totală a
localităţii.

 apropierea localităţilor de axa de gravitaţie regională din Culoarul
Someșului - un alt aspect ce îi conferă ,,ținutului” valențele unui spațiu
mental deschis. Locuitorii aşezărilor situate în Culoarul Someşului se
declară ca având o mentalitate modernă, deschisă spre nou, fără a-și
atribui trăsăturile mentale caracteristice unei anumite entități teritoriale.
Dat fiind faptul că populaţia anumitor așezări localizate în Culoarul
Someşului a afirmat că ,,în trecut se raporta sub aspect socio-cultural la
spaţiul Ţinutului Ciceului, se poate concluziona că situaţia actuală se
datorează pătrunderii, de-a lungul timpului, a unor elemente bulversante
de ordin social, cultural sau comportamental, în structura spaţiului mental
inițial” (Potra Alexandra-Camelia, 2015, p. 79). Perturbarea matricii
inițiale a spațiului mental a fost posibilă ca urmare a existenţei şi
dezvoltării unor căi importante de circulaţie în zonă, care au permis, fie
intrarea unor persoane străine locului, cu o altă cultură, fie au permis
ieşirea persoanelor din comunitatea ancestrală, care revenind au devenit
purtătorii unor alte valori culturale, preluate dintr-un alt spaţiu mental.
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Situaţia este asemănătoare şi în cazul comunelor Căşeiu, Câţcău, 
Cuzdrioara, Uriu, situate în vecinătatea aşezărilor urbane Dej și Beclean, 
dezvoltate în Culoarul Someşului, respectiv în Culoarul Someșului Mare 
(Potra Alexandra-Camelia, 2015, p. 79).  

 râul Someş, respectiv Someșul Mare, traversează partea sudică a
teritoriului ce a aparținut Cetății Ciceului, împărţindu-l, fapt care îi
determină pe locuitorii din aşezările de pe partea stângă a râurilor
(comunele Vad, Mica, localităţile Şomcutu Mic, Jichişu de Jos, Orman,
Suarăş) să nu se raporteze la spaţiul mental al Ţinutului Ciceului.
Majoritatea respondenţilor au afirmat că populaţia ciceuană este doar cea
de pe partea dreaptă a Someşului, cu precădere în zona Cetăţii Ciceului.
Totodată, datorită faptului că Ţinutul Ciceului este traversat de cele două
râuri, populaţia din localităţile situate în lunca acestora, îndeosebi cea a
Someșului, prin recunoașterea trăsăturilor proprii de factură culturală și
comportamentală, aderă la o identitate specifică Văii Someșului, cei mai
mulți dintre respondenții acestor așezări identificându-se ca „locuitori din
Valea Someşului” (comunele Ileanda, Gâlgău) sau din „Valea Someşului
la Dej” (comunele Mica, Vad Căşeiu);

 poziţia periferică a Cetății Ciceului în cadrul teritoriului care i-a
aparținut acesteia, pe fondul stării sale de conservare și organizării
teritorial-administrative actuale34 a favorizat apariţia unor „bariere” în
menţinerea identității colective născută în jurul simbolului istoric,
Cetatea Ciceului. Întrucât unul dintre aspectele importante avute în
vedere în stabilirea limitelor actuale ale Ținutului Ciceului este, în
percepția populației, raportarea la Cetatea Ciceului ca la un element ce
imprimă specificitate locului, ca la un martor al legăturii seculare stabilite
între individ și loc, îi determină pe locuitorii zonelor periferice, ca prin
criterii ce țin de distanța față de cetate, localizarea cetății în județul
Bistrița-Năsăud -„Ciceul, cetatea Ciceului se află în judeţul Bistriţa-
Năsăud” astfel „ei sunt ciceuanii adevăraţi” (răspuns primit în
unanimitate)-, toponimie, rolul administrativ pe care cetatea îl avea
asupra periferiei, fără a-i fi recunoscută funcția social-culturală, să se
excludă din limitele actuale ale Ținutului Ciceului. Majoritatea

34 Teritoriul Ținutului Ciceului surprins în conscripția din anul 1553, exceptând localitățile lăpușene, 
din punct de vedere administrativ, se află la interferența a trei județe: Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj. De 
asemenea, pierderea totală a importanței administrative pe care cetățile o dețineau în perioada 
medievală reprezintă un alt factor care a contribuit la restrângerea spațiului Ținutului Ciceului, 
actualmente rolul acestui monument în definirea teritoriului este strict legat de recunoașterea lui ca 
element identitar. 
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respondenţilor din localităţile suprapuse judeţului Sălaj (comunele 
Ileanda, Poiana Blenchii, Gâlgău) şi judeţului Cluj (comunele Câţcău, 
Căşeiu, Mica, Vad, Cuzdrioara) au identificat o serie de trăsături, spun ei, 
specifice populaţiei ciceuane, fără a fi recunoscute de aceștia ca atribute 
proprii, ci doar „ceilalţi, de pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, doar ei 
sunt păstrătorii unei culturi populare, a unor familii întemeiate pe 
principii solide şi tradiţionale, ei nu îşi înstrăinează pământul şi păstrează 
vie în memorie istoria trecutului lor” (femeie, funcționar public, 48 ani, 
Căşeiu). 

 locuitorii din arealele periferice vestice și sudice ale teritoriului investigat
se raportează la Ținutul Ciceului doar prin prisma rolului administrativ
pe care Cetatea Ciceului l-a avut asupra domeniului acesteia.
Respondenții păstrează în memorie doar legătura economică (precum
dările și obligațiile) existentă între populația de la vremea respectivă și
cetate, iar în memoria locală nu se identifică aspecte care să trădeze
atașamentul la spațiul Ținutului Ciceului.

 aderenţa populaţiei la un alt sistem de valori socio-culturale. Limita
nordică actuală a Ţinutului Ciceului a fost uşor de stabilit, deoarece este
evidenţiată, atât de bariera orografică a Culmii Breaza, cât și de faptul că
locuitorii din așezările maramureşene  (Suciu de Sus, Suciu de Jos, Lăpuş,
Rohia, Rogoz, Borcut, Libotin, Dămăcuşeni, Răzoare, Vălenii Lăpuşului,
Vima Mare, Baba, Drăghia), care au făcut parte doar pentru o scurtă
perioadă de timp din domeniul Ciceului, se declară ca fiind lăpuşeni.
Aceștia se autoidentifică cu spațiul Ţării Lăpuşului, una dintre cele mai
bine conturate unităţi teritoriale de tip „ţară” de pe teritoriul României, a
cărei specificitate este dată de o serie de elemente și trăsături de factură
spirituală şi etnografică, care pun în evidență un spaţiu mental închegat,
cu o profundă racordare spirituală a omului la spaţiu. În acest sens,
argumente se regăsesc în lucrarea Ţara Lăpuşului. Studiu de Geografie
Regională (Dezsi Șt., 2006). Aceeași situație o întâlnim și în partea estică a
teritoriului analizat (localitățile Ciceu-Poieni și Coldău), numai că aici
atașamentul omului se face la Ţara Năsăudului, o altă regiune tipică a
României (vezi Ilovan Oana-Ramona, 2009). De asemenea, se constată că
în zonele limitrofe ale Ţinutului Ciceului, fiind lipsite de un spațiu mental
perceptibil sau în unele cazuri slab prefigurat, a fost permisă, odată cu
consolidarea în apropierea comunelor sălăjene Poiana Blenchii, Ileanda,
Gâlgău, regiunilor de tip „ţară”, inserţia elementelor specifice spațiului
mental al acestora, astfel locuitorii din acest areal se declară ataşați
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Figura 15. Individualizarea spațiului mental al Ținutului Ciceului 
în cadrul teritoriului Cetății Ciceului de la 1553 

(conform investigaţiilor de teren, anul 2014) 

sistemului de valori spirituale și culturale specifice Ţării Lăpuşului sau 
Ţării Chioarului. 

 Analiza Ținutului Ciceului prin prisma criteriului mental a reliefat faptul 
că atașamentul omului la spațiul, respectiv omogenitatea teritorială dată de 
trăsăturile de factură social-culturală, caracterizează doar teritoriul ținutului ce s-a 
aflat direct sub incidența evenimentelor istorice din perioada medievală și anume 
cel situat în imediata vecinătate a  Cetății Ciceului. 

 Delimitarea entității teritoriale analizate, prin recunoașterea de către 
populație a limitelor spațiului propriu și identificarea trăsăturilor ce definesc 
spațiul mental al ciceuanului, permite cu certitudine a afirma că teritoriul actual al 
Ţinutului 
Ciceului în partea 
estică, se extinde 
până la Ţara 
Năsăudului, în 
partea nordică 
până la Ţara 
Lăpuşului, iar în 
partea sudică 
până la Valea 
Someşului Mare, 
sectorul între 
confluenţa cu 
Valea Ilişua și 
apropierea de 
punctul de 
confluenţă cu 
Gârbou Dejului 
(cumpăna de ape 
dintre Gârbou 
Dejului şi 
Leleşti). 
 În partea 
vestică, teritoriul 
„ţinutului” se 
extinde până la 
limita judeţului 
Cluj cu judeţul 
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Bistriţa-Năsăud (limita dintre comunele Cuzdrioara și Ciceu-Mihăieşti), iar înspre 
nord-vest limita acestuia continuă cu cea stabilită între comunele Chiuieşti şi 
Căşeiu, respectiv cu limita judeţului Cluj cu judeţul Sălaj (limita dintre comunele 
Chiuieşti și Poiana Blenchii). Din punct de vedere teritorial-administrativ, 
teritoriul actual al Ţinutului Ciceului are în componenţă comunele Ciceu-
Mihăieşti, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti, Uriu, Petru Rareş și Chiuieşti (Figura 15)35. 

3.3. TRĂSĂTURI MENTALE CICEUANE – PREMISE ALE 
CONSOLIDĂRII IDENTITĂȚII TERITORIALE 

 Analiza trăsăturilor mentale ale unei comunități face trimitere la conceptul 
de mentalitate, definit ca un „[...] ansamblu de opinii, prejudecăți și credințe care 
influențează gândirea indivizilor, a grupurilor umane, a popoarelor“ (Dicționar de 
psihologie socială, 1981, p. 139), reflectat fiind în modul particular de a gândi și de 
a simți al unei colectivități (Gavreliuc A., 2003, p. 479). Trăsăturile mentale 
reprezintă structuri psihosociale caracteristice individului, date de opiniile și 
percepțiile acestuia asupra realității (lume și viața individului), respectiv de 
convingerile sociale, îndeosebi de natură religioasă. Aceste trăsături sunt dobândite 
prin experiențele sociale, prin relaționarea individului cu comunitatea din care face 
parte, având loc un așa-numit proces de transmitere a mentalităților, prin 
,,contagiune mentală”, ,,imitație” și ,,tradiție”, între membrii grupului în cadrul 
cărora relaționează individul, mentalitatea manifestându-se, în cele din urmă, la 
nivel colectiv. Asumarea mentalităților (opinii, percepții, convingeri), de către 
membrii unei comunități, le conferă identitate și le atestă apartenența la o 
colectivitate bine individualizată (Chiciudean I., Halic B. Al., 2012). 

 Atașamentul omului la spațiul Ținutului Ciceului se face prin 
recunoașterea și asumarea trăsăturilor mentale proprii populației ciceuane, izvorâte 
din experiențele sociale pe care comunitatea le-a avut în trecutul istoric, multe 
dintre ele fiind legate de evenimentele perioadei medievale, petrecute în jurului 
simbolului istoric Cetatea Ciceului. Analiza populației prin prisma trăsăturilor 
mentale conduce inevitabil la autoidentificarea acesteia cu spațiul Ținutului 

35 În harta Individualizarea spațiului mental al Ținutului Ciceului în cadrul teritoriului Cetății Ciceului 
de la 1553, limitele istorice au urmărit unitățile administrativ-teritoriale în care, potrivit organizării 
actuale, ar fi integrate satele care au aparținut Cetății Ciceului în anul 1553. În lipsa unei limite 
istorice care să delimiteze clar domeniul Ciceului, acestea capătă un caracter estimativ,cesta 
accentuându-se în partea sud-vestică a teritoriului, întrucât în cazul comunelor Jicheșu de Sus, 
Șomcutu Mic, Petrești, Peștera, Suăraș, Orman, Băița, a fost identificat doar câte un singur sat care 
făcea parte din domeniul Ciceului. 
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Ciceului, la surprinderea specificităților, materializate în elemente ce definesc 
identitatea comunității ciceuane, care, în cele din urmă, contribuie la 
individualizarea ținutului la nivel teritorial, atribuindu-i statutul de spațiu mental 
de sorginte istorică, dar cu certe valențe etnografice.   

 Locuitorii ,,ținutului” se identifică ca fiind ciceuani printr-o serie de 
trăsături mentale, evidențiate prin raportările acestora la populația din zonele 
învecinate, și reflectate în comportament, mod de a gândi, mod de a privi lucrurile 
și de a-și contura imaginea de sine, în atitudinea pe care aceștia o au față de semenii 
lor, față de valorile spirituale și culturale, față de păstrarea vie în memorie a istoriei 
locului, a elementelor etnografice, transmise din generație în generație. Trăsăturile 
mentale ale populației ciceuane au fost surprinse prin intermediul discuțiilor avute 
cu localnicii, respectiv prin utilizarea aceluiași chestionar (în număr de 310) care a 
fost aplicat și în vederea stabilirii limitelor actuale ale Ținutului Ciceului, însă 
printr-un alt set de întrebări, de tipul celor cu răspuns deschis, formulate în cadrul 
acestuia. Ancheta sociologică a fost realizată la nivelul întregului teritoriu care a 
aparținut Cetății Ciceului (anul 1553), în acest fel, rezultatele cercetării au 
înregistrat o mare acuratețe, întrucât surprinderea trăsăturilor mentale specifice 
populației ciceuane, s-a făcut atât prin asumarea acestora de către populația ce se 
autidentifică cu spațiul ,,ținutului”, cât și prin raportarea populației din 
proximitatea ținutului, la cea din interiorul acestuia. Mărturiile localnicilor vis-a-
vis de ce înseamnă a fi ciceuan, permit a formula următoarelor aspecte cu privire la 
trăsăturile mentale și atributele definitorii ale populației ciceuane: 

‐ atașamentul față de valorile istorice reprezintă una dintre trăsăturile 
fundamentale ale spațiului mental ciceuan, reflectată prin păstrarea vie a 
istoriei în memoria locuitorilor ciceuani, iar alegerea acestora de a se 
caracteriza ca mod de a fi prin numeroasele trimiteri la trecutul istoric, 
certifică rolul pe care factorul istoric l-a avut în conturarea mentalității 
ciceuane. Această trăsătură este sesizată îndeosebi la populația din 
localitățile situate în imediata apropiere a Cetății Ciceului (comunele 
Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Giurgești, precum și în localitățile Strâmbu, 
Negrilești), iar pe măsură ce ne îndepărtăm de aceasta, propria descriere 
prin aducerea aminte a trecutul istoric, este mai puțin evidentă. Cel mai 
adesea, sunt invocate aspecte referitoare la domnia lui Ștefan cel Mare, la 
rolul pe care acesta l-a avut în viața spirituală a populației și în menținerea 
unității naționale în interiorul ținutului. Respondenții au afirmat că a fi 
ciceuan, trebui să-ți asumi o serie de atribute venite pe filieră istorică, 
,,ciceuanul este mândru de trecutul lui istoric, este om credincios, așa cum 
Ștefan cel Mare l-a învățat” (casnică, 55 ani, femeie, localinică Lelești), 
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,,ciceuanul aparține unui teritoriu istoric, unde au fost duse lupte de apărare 
împotriva ungurilor, turcilor și altor popoare” (pensionară, femeie, 65 ani, 
localnică Ciceu-Mihăiești), ,,oamenii de aici au reușit să se mențină uniți 
prin istoria comună pe care au avut-o, prin cultura închegată cu secole în 
urmă” (inginer, bărbat, 41 ani, localnic Breaza), ,,suntem apărători ai 
valorilor istorice, ai spiritualității și românismului profund” (fost primar, 
bărbat, 79 ani, localnic Ciceu-Giurgești), ,,ciceuanii sunt oameni care prin 
istoria zbuciumată au învățat să fie mai buni, mai uniți, mai înțelepți, mai 
credincioși” (cadru didactic, femeie, 31 ani, localnică Negrilești), ,,oamenii 
de aici au spirit de luptători, sunt ambițioși, zbuciumați și iuți” (pensionar, 
bărbat, 73 ani, localnic Dumbrăveni), ,,Ciceului este un simbol istoric pentru 
noi” (muncitor, bărbat, 36 ani, localnic Reteag), sirul mărturisirilor venite 
din rândul respondențior, continuând în aceeași direcție, a recunoașterii 
propriilor trăsături prin invocarea trecutului istoric. 

‐ solidaritatea umană, respectul faţă de aproape şi legătura puternică 
existentă între membrii familiei, sunt caracteristici asumate de majoritatea 
populației din localitățile actuale ale Ținutului Ciceului. Persoanele 
strămutate din Ținutului Ciceului în proximitatea acestuia, prin 
comparația făcută între populația localității natale și cea în care își au 
domiciliul actual, surprind diferențe de mentalitate, care în percepția 
proprie, se constituite în calități ale populației ciceuane. În acest sens, 
redăm una dintre mărturiile făcute de unul dintre respondenții din 
localitatea Cășeiu, însă născut în localitatea Strâmbu, ,,în Strâmbu, oamenii 
erau mult mai uniţi, când cineva îşi făcea o casă, toate rudeniile, toţi vecinii 
săreau în ajutor, fiecare cum putea, ba te ajutau cu munca, ba cu 
transportul materialelor, ba cu materiale, iar de sărbători ne adunam toată 
familia la masă, în schimb aici (Căşeiu), oamenii sunt reci, invidioşi, nu te-
ar ajuta cu nimic, nici măcar vecinii nu se cunosc bine între ei, iar familia 
păstrează doar relaţii de cordialitate” (fost cadru didactic, 68 ani, localnică 
Cășeiu). Aceste atribute recunoscute de locuitori ca fiindu-le proprii, se 
integrează armonios în structura spațiului mental românesc (vezi Cocean 
P., 2004), desemnând unul dintre nivelele reprezentative ale acesteia. 

‐ mândria este una dintre caracteristicile principale ale locuitorului ciceuan, 
însă nu una laudativă, ci o mândrie exprimată cel mai adesea atunci când 
ciceuanul vorbeşte despre spaţiul său de viaţă, despre trecutul istoric, 
despre bogăţia şi cultura acestuia, fiind surprinsă des în afirmațiile 
respondenților: „acesta („ţinutul”) este un loc binecuvântat de Dumnezeu, 
cu soluri fertile, ferit de calamităţi naturale, cu oameni respectoşi, care 
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valorizează mai presus de toate familia, comunitatea şi credinţa” (pensionar, 
bărbat, 80 ani, localnic Ciceu-Giurgeşti), ,,locuim într-un spațiu apart, al 
formării istoriei noastre de neam” (cadru didactic, femeie, 65 ani, localnic 
Ilișua), ,,ne mândrim că aparținem unui ținut al lui Ștefan cel Mare, unde 
credința a dăinuit mereu” (pensionar, bărăbat, 68 ani, localnic Breaza), 
,,localitatea noastră e cea mai mândră” (asistent medical, femeie, 48 ani, 
localnică Chiuiești), ,,un spațiu unde românismul a dăinuit” (muncitor, 
bărbat, 48 ani, localnic Strâmbu), ,,ne mândrim cu localitatea, când spunem 
că suntem din comuna Petru Rareș, pentru că e preluat după numele celui 
care a fost conducătorul cetății” (muzeograf, femeie, 57 ani, localnică 
Reteag). Totodată, mândria locuitorilor ciceuani rezidă și din imaginea 
pozitivă pe care cei din exterior şi-au creat-o despre aceștia, fie datorită 
trecutului lor istoric, fie datorită calităților acestora, „sunt harnici, uniţi, 
credincioşi” (majoritatea respondenții din exteriorul ținutului, atribuie 
aceste calități populației ciceuane), ,,încearcă să-şi păstreze specificitatea 
prin cultura populară, prin portul popular, pe care încă îl mai îmbracă la 
diferite sărbători” (funcționar public, femeie, 42 ani, localnică Căşeiu). Cele 
trei trăsături, hărnicia (,,satul acesta e cel mai bogat, cu oameni care au 
muncit mult, dar au tăt șe (ce) le trăbă” – pensionar, femeie, 63 ani, 
localnică Chiuiești), unitatea, credința (,,ciceuanul e cu frică de 
Dumnezeu”, ,,aici s-a luptat mereu pentru credință”, ,,Ciceul este un loc 
binecuvântat de Dumnezeu”, sunt câteva dintre afirmațiile des formulate de 
către respondenții ciceuani), sunt de altfel caracteristicile recunoscute de 
către populația ciceuană ca fiind reprezentative pentru aceasta. 

‐ legătura (atașamentul) cu pământul, cu locul natal, este considerată de 
populația ciceuană ca fiind una dintre caracteristicile sale definitorie. 
Pământul, identificat cu proprietatea, moșia, ,,susține întregul eșafodaj al 
existenței umane”, atribuindu-i-se, pe bună dreptate, primul nivel în 
structura spațiului mental românesc (Cocean P., 2011). În cazul de față, 
prin legătura cu locul natal, omul nu doar aderă la teritoriul Ținutului 
Ciceului, ci prin intermediul acesteia, își definește propria viață, pământul 
fiind asociat ,,nemijlocit cu proprietatea”, cu locul natal, cu trecutul, 
prezentul și viitorul, iar la nivel ideal, cu ”mijlocul” de realizare a rostului 
vieții (suntem atașați de pământ, e tăt (tot n.a.) șe (ce n.a.) avem” – 
pensionară, femeie, 75 ani, localnică Ciceu-Corabia, ,,aici trebuie să-ți 
muncești pământul, este o rușine să nu-l muncești” – muncitor, femeie, 39 
ani, localnică Ciceu-Giurgești; ,,pământul aiesta (acesta n.a.) unde ne-am 
născut, aiesta (acesta n.a.) este viitorul nostru, nu așteptăm să ne facă 
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domnii rostul vieții” – fermier, bărbat, 29 ani, localnic Huta, ,,pe pământul 
aiesta (acesta n.a.) m-am născut, aici mi-am găsit rostul” – casnică, femeie, 
55 de ani, localnică Breaza). În percepția ciceuanului, înstrăinarea 
pământului natal este de neimaginat, iar în anumite cazuri, viața acestuia 
este de neconceput în afara locului natal - ,,aici dragostea de locurile natale 
e mare, am fost plecat în străinătate, am fost plecat la Cluj, la Dej, însă tot 
acasă m-am întors” (muncitor, bărbat, 42 ani, localnic Ciceu-Giurgești), 
,,acesta e locul în care m-am născut, am crescut, aici vreau să mor” 
(pensionar, bărbat, 80 ani, localnic Lelești; angajat, femeie, 51 ani, localnică 
Chiuiești; sofer, bărbat, 58 ani, localnic Negrilești; inspector finanțe, bărbat, 
49 ani, localnic Ciceu-Mihăiești). La nivel local, între așezările actuale ale 
Ținutului Ciceului, se sesizează diferențe în ceea ce privește atașamentul 
omului la locurile natale. Aceste două aspecte sunt des invocate de 
populația din partea central-nordică a ținutului, în schimb populația situată 
în Culoarul Someșului Mare, se declară într-o oarecare măsură înstrăinată 
de valoarea pe care o deține locul natal (comunele Uriu, Petru Rareș).  
Alături de atributele și trăsăturile anterior precizate, asumate de populația 

ciceuană și recunoscute de locuitorii din proximitatea Ținutului Ciceului, 
respondenți (deopotrivă, atât cei din limita actuală a ținutului, cât și din exteriorul 
acestuia) consideră că ciceuanii se desosebesc de cei jurul lor, prin grai, ,,aici, 
populația aflându-se o lungă perioadă de vreme sub conducerea moldovenilor, au 
rămas anumite influențe în grai, deseori folosim a în loc de ă, spre exemplu padure, 
când forma corectă este pădure, ori folosim șe în loc de ce, și multe toponime au 
rămas din vremea aceea” (cadru didactic, bărbat, 58 ani, localnic Chiuiești), prin 
păstrarea anumitor tradiții și promovarea constumului popular în unele localități 
(purtarea acestuia în cadrul diferitelor evenimente - nuntă, sărbători religioase) - 
,,aici, în Negrilești, mai sunt nunți la care tinerii se îmbracă în costum popular, mai 
rar, dar sunt, încă se mai păstrează tradiția” (șofer, bărbat, 50 ani, localnic 
Negrilești). De altfel, deschiderea ciceuanilor spre păstrarea tradițiilor, este văzută 
de populația din exteriorul ținutului, ca fiind unul dintre elementele importante 
prin care se desoebesc de ciceuani, întrucât ,,aici (Cășeiu) nu se mai îmbracă nimeni 
în costum popular, alții nici nu mai stiu cum arată costumul, nu avem tradiții, în 
schimb pe la Ciceu, oamenii încă mai pun preț pe tradiții și costum popular” 
(funcționar public, 43 ani, femeie, localnică Căseiu), aceeași nuanță căpătând și 
răspunsurile altor persoane din localitățile situate în proximitatea ținutului 
(comunele Ileanda, Gâlgău, Câțcău). Ambiția de a-și depăși propria condiție prin 
educație, spiritul de luptător, respectul și ospitalitatea, sunt alte trăsături 
autoatribuite de ciceuani. Dintre defecte, cel mai des invocate sunt cele ce țin de 
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liniștea sufletească, și anume ,,ciceuani sunt oameni zbuciumați”, ,,iuți la mânie”, 
,,suspicioși”. Îmbătrânirea populației, este văzută de ciceuan ca fiind un defect, unul 
iremediabil, care afectează, spun ei ,,trărinicia ținutului”.  

Înrădăcinarea mentalității ciceuanilor în conservatorism este specifică 
îndeosebi populației care îți manifestă puternic sentimentul de atașament față de 
istoria locului, de locurile natale, față de revigorarea și păstrarea obiceiurilor, 
tradițiilor, cutumelor. Așadar, asumarea atributelor anterior precizate (atașementul 
față de valorile istorice, tradiții, legătura cu pământul, cu locul natal), respectiv a 
unei mentalități axate pe stereotipuri, îi dezvoltă ciceuanului trăsături mentale 
îndreptate spre conservatorism. Conservatorism este dicatat de educația, vârsta, 
experiența socială a ciceuanului, de accesul acestuia la informație. Pe baza 
interpretării rezultatelor chestionarelor, se poate afirma că în localitățile cu 
populație îmbătrânită, respectiv în așezările care prezintă un oarecare grad de 
izolare în raport cu axele de comunicare principale (Huta, Strâmbu, Dumbrăveni, 
Breaza, Purcărete, Ciceu-Corabia, Hășmașu-Ciceului), conservatorismul se 
manifestă ca o trăsătură principală a locuitorilor. Gradul de conservatorism scăzut 
în ceea ce privește mentalitatea populației, este caracteristic localităților din 
comunele Uriu și Petru Rares, locuitorii declarându-se ca având o mentalitate 
predispusă spre nou.  

Corelând trăsăturile mentale care definesc populația ciceuană, cu 
categoriile de spații mentale identificate în România, se poate preciza că Ținutul 
Ciceului este integrat în spațiul mental provincial Transilvania, fiind totodată, 
datorită conservatorismului și orientarea spre cultura populară, un spațiu mental 
de sorginte etnografică, respectiv, ca urmare a legăturii existente între om și locul 
natal, un spațiu mental habitațional bine închegat.   

3.4. IDENTITATEA COMUNITĂȚII CICEUANE REFLECTATĂ 
PRIN CULTURA POPULARĂ  

Identitatea, concept specific științelor sociale, oscilează ca înțeles ,,[…] 
între alteritatea radicală și similaritatea totală” (Lipiansky E. M., 1986, p. 8). Aceasta 
,,[…] pe de o parte mobilizează, inclusiv etimologic, ideea de a fi identic, de a fi 
asemănător cu alte obiecte sau ființe din lumea socialului”, iar, pe de altă parte, 
reflectă ,,[…] ideea de unicitate și deci de distincție, de diferențiere de „celălalt“ 
(Gavreliuc A., 2003, p. 18). Dacă, într-o primă instanță, se vorbește despre 
identitatea individuală, asemenea mentalității, aceasta, prin integrarea individului 
în comunitatea în care s-a născut și/sau în care trăiește și prin interrelaționarea cu 
membrii acesteia, va fi asociată cu identitatea colectivă, definită prin ,,[…] 
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capacitatea unei colectivităţi de a se recunoaşte ca grup”, fiind ,,[…] atribut (al n.a.) 
principiului coeziunii (identitate etnică, identitate teritorială, identitate 
profesională), resursă pentru viaţa în cadrul unei societăţi şi pentru acţiunea 
colectivă” (Segrestin D., 1996). Astfel, identitatea colectivă se conturează atunci 
când indivizii se raportează la o comunitate, la același sistem de valori, la o 
conștiință comună. Identitatea ține, așadar, atât de identitatea individului, cât și de 
cea etnică, culturală, teritorială, aceasta din urmă fiind, de altfel, o coordonată 
esențială avută în vedere în cercetarea spațiilor mentale, întrucât relevă sentimentul 
apartenenței indivizilor la teritoriul pe care îl locuiesc. Elementele de specificitate 
care definesc identitatea unui comunități, individualizând-o în raport cu alte 
grupuri sociale învecinate, devin puncte comune, repere identitare ale comunității. 
Asumarea unei identități de către fiecare persoană, depinde de procesul de 
interiorizare a reperelor identitare, care pot fi de consistență imaterială, (trăsăturile 
mentale, limba vorbită, dansuri, muzică, tradiții, cutume etc.), ori materială, 
precum cele culturale și istorice (biserici, monumente, elemente de artă), 
etnografice, reprezentate îndeosebi prin încărcătura simbolistică locală (artă 
populară, port popular etc.) etc. 
 Identitatea comunității ciceuane, conturată ca urmare a experiențele sociale 
pe care aceasta ca și grup le-a avut în trecutul, poate fi urmărită printr-o serie de 
elemente definitorii,  recunoscute de populația ciceuană drept repere identitare. 
Alături de trăsăturile mentale, surprinse în subcapitolul anterior, respectiv de 
reperele identitare venite pe filieră istorică - cunoscută fiind raportarea individului 
la Cetatea Ciceului, în procesul de aderență la comunitatea ciceuană-, 
particularitățile culturii populare, precum port popular, tradiții, meșteșuguri și 
activități tradiționale, respectiv casa și gospodăria tradițională, devin repere 
identitare ale comunității ciceuane, definind un spațiu cu numeroase valori 
spirituale și materiale, putându-se marșa chiar pe conturarea unei subzone 
etnografice aparte. 
 

3.4.1. Portul popular și tradițiile ca elemente identitare ale comunității 
ciceuane  
 În identificarea elementelor de specificitate etnografică, legate de portul 
popular și tradiții, care definesc identitatea culturală ciceuană, raportarea s-a făcut 
la zona etnografică Bistrița-Năsăud, subzona Ciceu-Beclean, în cadrul cărora, 
teritoriul Ținutului Ciceului este inclus, excepție făcând comuna Chiuiești care este 
încadrată de anumiți etnografi (Bodiu A., Munteanu Simona, 2003) în subzona 
etnografică Dealurile Clujului. Totodată, pentru evidențierea elementelor de 
specificitate, s-a avut în vedere caracteristicile zonelor și subzonelor etnografice 
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învecinate, precum Țara Lăpușului, Țara Năsăudului, Câmpia Transilvaniei (vezi 
Dunăre N., 1971).  Dat fiind faptul, că diferențele între detaliile și aspectele 
caracteristice portului popular și tradițiilor din Ținutul Ciceului și cele din areale 
învecinate sunt greu sesizabile, și mai mult, asemenea trăsăturilor care definesc 
spațiul mental ciceuan, se resimt și la nivel etnografic influențele specifice zonelor 
învecinate, o importanță aparte în conturarea identității comunității ciceuane, o are 
modul în care populația integrează elementele etnografice în propria specificitate. 

Ancheta sociologică, prin contactul direct cu locuitorul, a mijlocit, pe de o 
parte, obținerea unor informații cu privire la particularitățile portului popular și ale 
tradițiilor ciceuane, iar pe de altă parte, a urmărit modul în care ciceuanul se 
raportează la elementele etnografice (importanța, perpetuarea și conservarea 
acestora, crearea unei armonii prin integrarea elementelor etnografice în diferite 
evenimente și activități întreprinse de locuitori). Surprinderea elementelor 
etnografice-reper ale populației ciceuane a fost mijlocită, totodată, de consultarea 
literaturii de specialitate, informații importante fiind obținute din Atlasul etnografic 
român. Portul și Arta populară (coord. Ghinoiu I.,1972-1983), realizat la rândul său 
pe baza cercetărilor de teren, precum și de alte studii etnografice, întocmite de 
Dunăre N., (1971), Bodiu A., Munteanu Simona (2003), sau monografice Mureșan 
V. (2011). Pe baza consultării literaturii de specialitate și a rezultatelor obținute
prin utilizarea anchetei sociolgice, au fost identificate ca localități reprezentative
pentru Ținutul Ciceului, așezările Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu și Negrilești. De
menționat că din punct de vedere al portului popular, comuna Chiuiești se remarcă
ca o subzonă etnografică aparte -,,[…] satele Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu au o
personalitate etnografică deosebită” (Bodiu A., Munteanu Simona, 2003) -, care
face trecerea de la subzona etnografică a Dealurilor Clujului la cea etnografică a
Țării Lăpușului.

La nivelul Ținutului Ciceului, potrivit anchetei sociologice (120 
chestionare36 aplicate în interiorul ,,ținutului”, discuții cu localnicii), se constată o 
ușoară înstrăinare față de perpetuarea culturii tradiționale prin purtarea 
costumului popular, fie ea chiar și în cadrul unor sărbători sau evenimente din 
ciclul vieții. Deschiderea spre purtarea constumului popular la diferite sărbători 
religioase, precum Crăciun, Bobotează, Paști, Rusalii, Sfântă Maria etc., însă cu un 
caracter ocazional, se resimte în așezările Dumbrăveni, Ciceu-Corabia, Lelești, 
Breaza, Negrilești, Strâmbu, Măgoaja, localizate în partea nordică, central-nordică a 

36 Pentru obținerea informațiilor cu privire la individualizarea Ținutului Ciceului ca spațiu mental s-a 
utilizat un singur chestionar, însă pentru fiecare aspect urmărit (autoidentificarea omului cu spațiu, 
trăsăturile mentale, cultura populară etc.), s-a formulat câte un set de întrebări distinct în cadrul 
acestuia.  
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Ținutului Ciceului, și a căror populație prezintă o pondere ridicată de îmbătrânire - 
,,purtăm constumul popular la sărbătorile mari, Crăciun, Paști, Rusalii, că tare ne 
este drag de el” (pensionară, femeie, 73 ani, localnică Breaza), ,,este o mândrie să 
porți costumul popular, când eram tânăr toată lumea purta, acum nu mai are cine 
să-l poarte, tăți (toți n.a.) sunt bătrâni pe aici” (pensionar, bărbat 79 ani, localnic 
Ciceu-Corabia). Se observă totodată o tendință spre revigorarea obiceiului de a 
îmbrăca costumul popular la evenimente din ciclul vieții, precum nunta - ,,aici 
(Negrilești n.a.), se încearcă reînvierea tradițiilor de nuntă, îmbrăcatul în costum 
popular, mersul călare după miri, iar mirii sunt îmbrăcați tot în costum popular, au 
fost anul acesta (2014 n.a.) câteva nunți făcute în felul acesta” (funcționar public, 
bărbat, 58 ani, localnic Negrilești) - sau în cadrul serbărilor câmpenești (zilele/ziua 
satului, Serbarea Cetății Ciceului, Serbarea lui Pintea Viteazu). Dacă locuitorii 
așezărilor amintite poartă ocazional costumul popular la diferite sărbători, 
populația chestionată din localitățile Ciceu-Mihăiești, Reteag, Chiuiești a afirmat 
că, rareori, costumul popular este îmbrăcat, chiar și atunci, numai în cadrul unor 
festivități (școlare, diferite zile festive), serbări (școlare, câmpenești etc.). O situație 
cu totul aparte este cea a comunei Uriu, unde, pe de o parte, la nivelul fiecărei 
localități, se constată o înstrăinare totală față de obiceiul de a purta costumul 
popular, chiar și în cadrul evenimentelor festive, populația chestionată afirmând că 
doar la ,,serbările școlare, uneori, elevii îmbracă costumul popular” (răspuns primit 
de la majoritatea populației chestionate), iar pe de altă parte, portul popular 
autentic a pierdut teren în fața celui specific etnicilor maghiari, acesta din urmă 
fiind deseori îmbrăcat de populația maghiară la diferite sărbători.   

Se observă că obiceiul de a îmbrăca costumul popular în cadrul diferitelor 
manifestări, fie ele artistice, fie religioase ori cele care marchează diferite 
evenimente din viața locuitorului ciceuan este caracteristic îndeosebi populației cu 
o mentalitate înrădăcinată în conservatorism, care de altfel își manifestă puternic
sentimentul de atașament la substratul natural. Valorificarea portului popular,
inclusiv prin purtarea acestuia, reprezintă în percepția populației, un liant al
legăturii omului cu spațiul, cu semenii săi, în unele cazuri fiind văzut ca un resort
care susține unitatea culturală în interiorul ,,ținutului”, dezvoltând, totodată, relații
extrateritoriale bazate pe armonie culturală și solidaritate națională.
 Analizând portul popular la nivelul celor patru așezări Chiuiești, Măgoaja, 
Strâmbu și Negrilești, au fost surprinse o serie de elemente de reprezentativitate, 
definite atât de croiul, ornamentul și coloritul costumelor populare ori de designul 
și materialul folosit pentru confecționarea încălțămintelor și îmbrăcămintelor, cât 
și de podoabele purtate de femeile ciceuane, de componentele care erau utilizate 
pentru acoperitul capului, ori de detaliile ce țin de aranjatul părului. Pieptănatul 
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părului la femei era diferit în funcție de vârstă, astfel fetițele purtau părul împletit în 
două cozi, fetele în trei cozi, iar nevestele și femeile bătrâne în mai multe cozi 
prinse într-un coc. Capul femeii era acoperit, indiferent de vârsta acesteia, de 
basmaua imprimată pe toată suprafața. În ceea ce privește podoabele purtate la gât, 
fetițele alegeau mărgele din sticlă, în timp ce fetele, nevestele și femeile în vârstă 
purtau zgardă din mărgele. Cerceii din aur sau din argint erau purtați de fetițe, fete 
și neveste, iar cei din ceară doar de femeile bătrâne, însă, cu toate acestea, existau 
podoabe comune de pus la gât, reprezentate de cerceii din sticlă oglindată. La 
mână, femeile ciceuane nu obișnuiau să poarte podoabe. 

Cămașa femeiască tipică (Figura 15), componentă de bază a portului 
popular, era realizată din cânepă sau din bumbac, iar ca elemente distinctive, se 
remarcau detalii precum staniile și mânecile croite dintr-un singur laț, decorate cu 
modele geometrice și florale, colorate de obicei în negru, roșu, galben (Chiuiești, 
Măgoaja, Strâmbu) și/sau albastru (Negrilești). Mânecile erau largi, strânse în 
volan, cu guler și bentiță, unite și încrețite la gât, cu gură atât în față, cât și în spate 
(Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu). Alături de aceste detalii, cămașa femeiască se mai 
deosebea prin procedeele de decorare, care constau în aplicarea de broderii și 
dantelă pe guler, piept și mâneci. Poalele, separate de cămașă, erau lungi, cusute din 
cinci lațuri, iar pe deasupra se purtau fie două catrințe, una în spate, iar alta în față, 
fie catrință cu șorț (șorțul în față, catrința în spate). Din punct de vedere al 
ornamenticii, catrințele aveau în partea de jos fondul roșu, peste care se 
suprapuneau cinci dungi cu motive geometrice sau florale multicolore, în timp ce 
în partea de sus acesta era de culoare neagră (Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu) (Bodiu 
A., Munteanu Simona, 2003). În localitatea Negrilești, fondul catrințelor era de 
culoare neagră, decorate cu linii și dungi cu diferite modele multicolore. Catrințele 
erau fixate prin cingători femeiești, purtate ca brâu țesut și vărgat pe toată 
suprafața, iar în anumite situații, acesta era înlocuit cu tricolor. 

Bărbații obișnuiau să-și lase părul lung, în plete (Chiuiești), iar pe cap, 
iarna, purtau căciuli din miel cu moțul lăsat liber, în timp ce primăvara, vara și 
toamna, aceasta era înlocuită cu pălăria înaltă, cu bor obișnuit (Figura 16), din paie 
sau din postav (în toate cele patru localități anchetate). Ca detalii specifice, în 
anumite cazuri, pălăriile erau ornamentate cu mărgele. Cămașa bărbătească, 
asemenea celei femeiești, era realizată din cânepă sau bumbac, iar ca detalii de croi, 
aceasta se remarca prin platcă, punte la gura cămășii, guler drept, iar mânecile erau 
strânse în manșete.  
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Figura 16. Elemente ale portului popular din Negrilești, Ținutul Ciceului:  
Traistă (straiță) țesută; Pălărie înaltă din postav cu bor obișnuit 

Pe gulerul cămășii se regăseau elemente de decor, reprezentate de broderii. 
Chimirul sau cureaua lată era utilizată ca cingătoare care strângea cămașa peste 
mijloc. Pantalonii, ca textură și tipologie, erau diferiți în funcție de anotimp. Iarna, 
bărbații purtau cioareci (nătragi), strâmți pe picior, detaliile ornamentale fiind date 
de șiretul din postav aplicat pe cusăturile laterale și la buzunare, iar vara, aceștia 
purtau izmene, care aveau ca ornament, o cusătură la marginea de jos a 
pantalonului (Chiuiești, Măgoaja, Strâmbu și Negrilești).  

Portul popular, atât la femei, cât și la bărbați, pe lângă componentele 
amintite, cuprindea haine din blană (cojoace, pieptare) sau pănură. Pieptarul se 
remarca prin croiul lui drept, înfundat și despicat, iar cojoacele erau drepte și lungi. 
Hainele din blană aveau ca elemente distincte aplicații pe spate, realizate din metal, 
catifea sau meșină. Hainele din pănură se deosebeau prin aplicații din postav 
colorat și prin decorul de clini. Încălțămintea era realizată din pânză sau pănură 
(obiele) împletită, respectiv din piele (opincile și cizmele). Pielea de vită era 
utilizată atât pentru opinci, ale căror curele erau înguste și încrețite în gurgui, cât și 
pentru cizmele cu tureac drept de culoare neagră. 
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În zile de sărbătoare ori în cele marcate de evenimente deosebite, nunți, 
botezuri, înmormântari, îmbrăcămintea femeilor și a bărbaților era diferită față de 
cea purtată zi de zi. Spre exemplu, cununa miresei era confecționată din flori, sub 
care se purta basma, tulpan sau voal. La mire, pălăria/căciula era decorată cu 
mărgele/zgardă de mărgele, ori cu pană/coroană de struț. Pe lângă cămașa specifică, 
costumul popular al mirelui avea ca elemente specifice haina de dimie, pieptarul și 
cizmele. Ca semn de doliu, femeile purtau trei zile părul despletit sub basma neagră, 
iar bărbații umblau cu capul descoperit trei zile înainte de înmormântare, după 
care, timp de 9 zile, umblau nebărbieriți. 

Alături de costumul popular, care prin purtarea sa, în perioada actuală, 
devine un obicei în sine, identitatea culturală a comunității ciceuane se conturează 
prin valori spirituale și etnografice definite de obiceiuri. 

 Cunoscute ca fiind componente ce conferă simplitate și autenticitate 
spațiului rural, obiceiurile au contribuit totodată la crearea unor condiții ce i-au 
permis locuitorului să se manifeste pe plan social și cultural, să interacționeze cu 
ceilalți membri ai comunității sale, iar împreună cu aceștia să adere la o conștiință 
comună. 

 Informările verbale, respectiv chestionarele (în număr de 120) aplicate la 
nivelul Ținutului Ciceului, au surprins percepția populației asupra modului în care 
tradițiile au fost transmise și păstrate de-a lungul timpului, trădându-se, în cele din 
urmă, o înstrăinare a locuitorului, chiar până la negare în anumite areale, față de 
aceste valori ale culturii populare. Dacă în trecut, obiceiurile tradiționale precum 
șezătorile, clăcile, jocul și horele făceau parte în mod uzual din viața populației 
ciceuane, actualmente acestea sunt păstrate doar în memoria locuitorilor. Potrivit 
respondenților, clăcile reprezentau o formă de întrajutorare întreprinsă de 
locuitorii ciceuani ori de câte ori era nevoie, în timp ce șezătorile, organizate în 
perioada iernii, în zilele lucrătoare, exceptând ziua de vineri, erau văzute ca o formă 
de îmbinare a muncii (torsul și croșetatul era activitatea principală desfășurată în 
cadrul șezătorilor) cu relaxare și voie bună, ca o formă de socializare. 

,,Șezătoarea era și un fel de cenaclu literar unde se cânta, se juca, se 
povestea” (Pădureanu A., Rusu C., 2004). Singurele reminescențe ale varietății 
obiceiurilor tradiționale care defineau acest teritoriu sunt legate în prezent de 
sărbătorile de peste an ori de cele din ciclul vieții (nunți, botezuri), însă a căror 
desfășurare este una la scară restrânsă, având un caracter ocazional (Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Obiceiurile tradiționale specifice Ținutului Ciceului 
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Din punct de vedere spațial, ancheta sociologică a permis surprinderea unor 
diferențe în ceea ce privește conservarea obiceiurilor tradiționale la nivelul 
Ținutului Ciceului, care se suprapun în linii mari diferențelor spațiale evidențiate și 
de alte elemente care contribuie la definirea mentalității și identității ciceuane 
(trăsături mentale, valori spirituale, port popular). Corelând situația prezentă în 
Ținutul Ciceului referitoare la păstrarea obiceiurile tradiționale cu cea 
extrateritorială, se constată că în localitățile ținutului situate în apropierea unor 
entități teritoriale bine definite din punct de vedere etnografic, precum Țara 
Lăpușului și Țara Năsăudului, conservarea tradițiilor este mai accentuată. Astfel, 
obiceiurile și tradițiile au fost mai bine conservate în partea nordică a ,,ținutului”, 
în comunele Chiuiești, Negrilești, Ciceu-Giurgești, nordul comunei Ciceu-
Mihăiești, care se suprapun unui teritoriu unde pătrunderea vectorilor purtători de 
valori culturale alohtone s-a făcut cu dificultate. 

 În localitățile ciceuane (comunele Uriu, Petru-Rareș) suprapuse Culoarului 
Someșului Mare  se observă nu doar inserarea unor activități ce poartă marca 
modernismului, adeseori duse până la limita kitsch-ului (spre exemplu hora este 
înlocuită cu discoteca și petrecerea în club; în cadrul nunților, jocul popular este 
înlocuit cu dansuri moderne, specifice mai degreabă culturii altor țări etc.), care au 
luat locul obiceiurilor tradiționale, ci și substituirea acestora cu cele specifice 
culturii maghiare, ca urmare a prezenței în acest teritoriu a populației de această 
naționalitate, ,,aici (în localitatea Uriu n.a.), nici tradițiile de Crăciun nu mai sunt 
cum erau odinioară, acum singurul obicei de Crăciun e cel al tinerilor maghiari, care 
merg în grup la colindat, în costum popular, jucând chiar și un fel de scenetă despre 
Nașterea Domnului” (funcționar public, femeie, 41 ani, localnică Uriu).  

3.4.2. Identitatea populației ciceuane reflectată prin activităţile 
economice tradiţionale 

Activitățile economice tradiționale, parte a moștenirii materiale a 
comunității ciceuane, devin elemente de specificitate teritorială, prin care se reflectă 
modul de viață al locuitorului ciceuan, modul de exteriorizare al acestuia, pârghiile 
de funcționalitate economică ale ,,ținutului”. Recunoașterea la nivel regional a 
entității teritoriale analizate prin prisma unor activități economice tradiționale, 
precum prelucrarea pietrei de moară, ce a dat naștere în trecut unui sistem bine 
consolidat de relații extrateritoriale, bazat pe comercializarea pietrei de moară, 
contribuie substanțial la creionarea dimensiunilor ce definesc identitatea 
comunității ciceuane. Alături de prelucrarea pietrei de moară, activitate cu un 
puternic caracter de specificitate, ciceuanii identifică (conform cercetării de teren 
desfășurată în diferite perioade din intervalul 2013-2016) ca fiindu-le caracteristice 
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o serie de alte meșteșuguri și ocupații tradiționale, aflate în strânsă legătură cu
resursele existente în teritoriu, însă, care, datorită răspândirii lor la nivel național,
se integrează în panoplia activităților economice tradiționale specifice în general
întregului spațiu românesc, precum: agricultura tradițională, păstoritul, cultura
pomilor fructiferi, morăritul, împletitul din nuiele, țesutul și tinichigeria.

3.4.2.1. Ocupații tradiționale 
Ocupațiile tradiționale practicate de populația ciceuană se înscriu în mare 

parte în sectorul primar de activitate, fiind bazate pe agricultură tradițională, 
precum și practici derivate sau conexe ale acesteia (păstorit, cultura pomilor 
fructiferi). Contribuția activităților tradiționale la definirea specificității Ținutului 
Ciceului este reflectată îndeosebi de profilul preponderent agricol al funcționalității 
economice a teritoriului analizat. Totodată, prin ocupațiile tradiționale practicate, 
populația Ținutului Ciceului a deprins îndeletniciri specifice activităților 
preindustriale.   

Agricultura tradițională reprezintă activitatea economică cu o vastă 
răspândire și continuitate, nu doar la nivelul teritoriului analizat, ci al întregului 
spațiu rural românesc. Practicată în Ținutul Ciceului încă din cele mai vechi 
timpuri până în prezent, agricultura tradițională asigură locuitorului ciceuan 
necesarul propriu de produse vegetale și animale, iar în trecut, aceasta acoperea 
diferitele dări la care era supusă populația acestui teritoriu.  

 Prin recurgerea la tehnici de lucru și unelte agricole, caracterizate de o 
oarecare primitivitate, deținute și întrebuințate din generații în generații, adaptate 
nevoilor și condițiilor, agricultura tradițională practicată de populația Ținutului 
Ciceului a cunoscut mai multe ipostaze de evoluție. Într-o primă fază a locuirii 
teritoriului analizat (până în perioada daco-romană), populația practica agricultura 
intinerantă (primitivă), prin care se valorificau suprafețe de teren restrânse, iar 
după o perioadă de 2-3 ani erau abandonate în favoarea unor noi suprafețe 
rezultate în urma defrișărilor și desțelenirilor (agricultura în țelină). Începând cu 
perioada daco-romană, agricultura intinerantă cunoaște o oarecare schimbare, 
adusă de practicarea agriculturii în pârloagă, când terenurile defrișate erau utilizate 
alternativ pentru culturi agricole și pentru pășunat, acestea fiind părăsite doar după 
o perioadă de peste 10 ani. Agricultura sedentară reprezintă activitatea tradițională
care, prin diferite forme, și-a găsit continuitate, fiind practicată până în prezent în
Ținutul Ciceului. Dacă pentru începutul perioadei Evului Mediu caracteristică era
agricultura în ogor, secolele XV-XVII se definesc prin introducerea sistemului
bienal de cultură (rotația culturilor pe două hotare). Începând cu secolul XVIII, în
Ținutul Ciceului, se practică agricultura tradițională sedentară de tip extensiv în
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sistem trienal (în trei hotare), când o parte a suprafeței de teren este utilizată pentru 
cultura cerealelor de toamnă, o altă parte pentru cultura cerealelor de primăvară, 
iar a treia parte este lăsată să se refacă (vezi cap. 6.4.3.1.). 

 Creșterea animalelor reprezintă principala practică agricolă întreprinsă de 
locuitorii ciceuani după norme tradiționale. Desfășurarea acestei activități era 
văzută de ciceuan atât ca o sursă de obținere a produselor animaliere necesare 
hranei proprii, cât și ca obținere a materiei prime pentru confecționarea 
îmbrăcămintei (funcție specifică îndeosebi secolelor trecute), respectiv ca o resursă 
de lucru, animalele (îndeosebi caii și bovinele) fiind folosite pentru ușurarea muncii 
(tracțiune). Creșterea animalelor se făcea în gospodărie, iar în perioada anului în 
care exista vegetația necesară pentru pășunat, animalele (bovinele, ovinele și 
cabalinele) erau îngrijite în sistem supravegheat (turme/cirezi). De menționat că 
Ținutul Ciceului este recunoscut ca fiind un teritoriu cu tradiție în ceea ce privește 
creșterea oilor (comunele Ciceu-Mihăiești, Chiuiești, Ciceu-Giurgești, Negrilești). 
Pe parcursul anului, îngrijirea acestora presupunea două etape, și anume iernatul și 
pășunatul. Iarna, oile erau adăpostite în staul, realizat dintr-un număr variat de lese 
(4-8 lese, leasă sub formă de gard), în timp ce acoperișul de paie era construit doar 
deasupra ieslei. Pășunatul, desfășurat, de obicei, în perioada cuprinsă între 
sărbătorile creștine Sfântul Gheorghe (Sânjorz, 23 aprilie) și Sfântul Dumitru 
(Sânmedru, 26 octombrie), era unul de pendulare. Într-o primă fază, stâna era 
amplasată în arealele limitrofe localităților (turma de oi stătea două-trei nopți într-
un loc), după un timp, aceasta era mutată spre altitudinile mai mari ale teritoriului 
destinat pășunatului, se făcea așa-numitul pășunat pe etaje altitudinale. Laptele de 
oaie se prelucra tradițional, obținându-se, prin lăsarea la închegat, produse precum: 
cașul, brânza, urda, jintuiala și jintița (Mureșan V., 2011). Se constată, așadar, că 
această îndeletnicire a dat naștere unui alt tip de ocupație tradițională, și anume 
păstoritul.   
  Cultivarea cerealelor (grâu, secară, ovăz, porumb) reprezintă o altă 
activitate tradițională practicată de locuitorii Ținutului Ciceului. Specifică zonelor 
de luncă ale Ținutului Ciceului, cultivarea cerealelor, în zona de deal, a pierdut 
teren în favoarea creșterii animalelor și cultivării cartofului și legumelor. Terenurile 
agricole din lunca Someșului Mare și din bazinetele depresionare erau valorificate 
pentru cultura plantelor textile, dintre care importantă era cea a cânepii.  

 Tot în categoria activităților economice tradiționale se înscrie și cea care 
presupune cultura pomilor fructiferi, intens practicată în Ținutul Ciceului, fapt ce 
l-a transformat într-un teritoriu cu tradiție în ceea ce privește cultura merilor,
prunilor, cireșilor. Alături de Ciceu-Mihăiești, așezare recunoscută încă din
perioada socialistă ca fiind un punct important nu doar pentru cultivarea, sortarea
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și procesarea merelor, ci și pentru rolul de polarizare a forței de muncă din arealele 
limitrofe acesteia, ca urmare a existenței în localitate a fermei pomicole POMBIS, 
azi modernizată, se remarcă o serie de așezări (comunele Petru Rareș, Negrilești, 
Ciceu-Giurgești, Chiuiești), în care practicarea pomiculturii se făcea în mod 
tradițional. Acest fapt este consemnat, atât prin practica de îngrijire a pomilor 
fructiferi, de colectare a fructelor, cât și prin tehnicile de procesare a acestora în 
„distilerii” ce sunt amenajate în gospodăriile proprii (cazan). Pe lângă 
aprovizionarea pentru consumul propriu (fructe), fructele constituiau o marfă de 
schimb între satele vecine, respectiv acopereau dările la care era supusă populația 
ținutului (fapt consemnat încă din anul 1553) și, totodată, acestea erau și încă sunt 
folosite pentru obținerea diferitelor produse, precum țuica (horinca) sau gemul 
(silvoizul). În linii mari, procesul tradițional de obținere a țuicii constă în pregătirea 
fructelor, fapt realizat imediat după colectare (toamna), prin zdrobirea acestora 
(mere sau prune) și lăsarea lor la fermentare aproximativ două luni, după care se 
obține așa-numitul borhot, ce este dus la cazan, unde prin fierbere și distilare  
de două ori se obține țuica (horincă) (Mureșan V., 2011). 

 3.4.2.1.1. Rolul morăritului în crearea unor elemente identitare. 
Reconstituirea istorică a peisajului mulinologic ciceuan 

Necesitatea de a prelucra produsele agricole aflate în stare brută (boabe de 
cereale) pentru asigurarea consumului alimentar propriu al ciceuanului, respectiv 
al nutrețului pentru animale, i-a determinat pe locuitorii Ținutului Ciceului, pe 
lângă confecționarea unor râșnițe ce erau utilizate în gospodăriile țărănești, să pună 
bazele, încă începând din secolele XVI, unui sistem de mori și ansambluri 
mulinologice acționate hidraulic, proces ce a dezvoltat activități preindustriale, 
precum morăritul, dar și unele secundare, vâltoritul, piuatul. De altfel, utilizarea 
morilor de apă, situate pe malul râurilor sau pe cursul acestora, fie că ne referim la 
cele cu roată orizontală (mori cu ciutură), fie la cele cu roată verticală, în categoria 
cărora se înscriu și cele ce existau în Ținutul Ciceului, a cunoscut, cu precădere pe 
parcursul secolului XIX, o expansiune deosebită la nivelul țării noastre, 
remarcându-se, din acest punct de vedere, numeroase areale din Banat, Maramureș 
și Transilvania. 

Desfășurarea constantă și continuă (cca. sec. XVI-XX, Pădurean A., Rusu 
C., 2004) a activității de morărit în Ținutul Ciceului și recunoașterea acesteia ca o 
practică care imprimă un puternic caracter identitar spațiului rural românesc 
reclamă realizarea unei analize focalizate pe surprinderea modalității prin care 
morăritul și activitățile conexe ale acesteia au dat naștere unor elemente identitare 
în teritoriul analizat și, implicit, a importanței acestora în diversificarea peisajului 
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rural. În acest scop, prin consultarea materialelor bibliografice, cartografice și 
grafice, respectiv recurgând la ancheta sociologică (interviu), s-au analizat două 
variabile importante: raportarea populației la activitatea de morărit prin 
identificarea funcțiilor pe care aceasta le îndeplinea cât timp moara funcționa și 
exista ca entitate distinctă, respectiv analiza evoluției ansamblurilor mulinologice și 
morilor pe baza hărților cartografice realizate în diferite perioade istorice și relevarea 
(cercetare de teren) stării actuale a acestora, vizându-se totodată, prin cele două 
direcții de analiză, recomandări și perspective de revitalizare a peisajului 
mulinologic din Ținutul Ciceului. 

Aportul activităților mulionologice în diversificarea peisajului este reflectat 
îndeosebi prin elementele ce au luat naștere ca urmare a practicării acestora, 
transpuse în teritoriu în construcția morilor și ansamblurilor mulinologice, ce 
puteau cuprinde instalația tradițională, adăpostul morii, magazia pentru făină, 
camera morarului, construcțiile anexe, vâltoarea, piuă, etc., specifice arhitecturii 
tradiționale, la care se mai adaugă componentele anexe, canalul de aducțiune a 
apei, stăvilarul (hăitaș) etc. În cadrul ansamblurilor mulinologice din Ținutul 
Ciceului, activitățile nu se limitau doar la măcinatul cerealelor, ci, prin construirea 
unor instalații anexe, precum piua și/sau vâltoarea, s-au dezvoltat activități specifice 
industriei textile (prelucrarea cânepii, lânei), evidențiindu-se o strânsă dependență 
între aceste activități și alte practici tradiționale, precum cultura cerealelor, a 
plantelor textile ori creșterea oilor. 

Raportarea la peisajul mulinologic nu poate fi concepută în afara cadrului 
de manifestare a activităților de morărit, și anume moara (instalația preindustrială 
și construcția aferentă acesteia), respectiv ansamblul mulinologic, acolo unde este 
cazul. În aceste condiții, perspectiva de reconstituire istorică a peisajului 
mulinologic din Ținutul Ciceului ia forma unei analize diacronice, care prin 
cartografierea elementelor mulinologice de pe materialele realizate în perioade 
diferite (cele trei ridicări topografice ale Imperiului Habsburgic, Planurile 
Directoare de Tragere, scara 1:20.000, Harta topografică militară sovietică, scara 
1:50.000, harta topografică 1:25.000, anul 1978, ortofotoplan, scara 1:5.000, anii 
2005, 2015), completată de informațiile obținute din literatura de specialitate, 
respectiv de la comunitatea ciceuană, și-a propus aducerea la zi a imaginii 
peisajului mulinologic ciceuan. Rezultatele obținute permit următoarele precizări 
cu privire la evoluția, starea actuală și particularitățile activităților și elementelor 
mulinologice din Ținutul Ciceului:  

 potrivit documentelor bibliografice, morăritul se practica în Ținutul
Ciceului încă din anul 1543, când în localitatea Ciceu-Mihăiești ,,se



141 

consemnează existența unei mori al cărei morar, Matei, care un om foarte 
priceput” (Mureșan V., 2011); 

 conform materialelor cartografice amintite, activitatea de morărit se
intensifică începând cu secolul XVIII, când în teritoriul analizat existau cel
puțin 23 de instalații hidraulice (1769-1773). Secolul al XIX-lea aduce o
oarecare modificare în ceea ce privește expansiunea activităților
mulinologice, numărul morilor crescând la 27 (1806-1887). Cele mai multe
erau situate pe râurile cu debit însemnat, precum Valea Mare și Ilișua (19
mori), la nivel de localitate, existând inclusiv cazuri cu 6-7 mori (Ciceu-
Giurgești);

 în prima jumătate a secolului XX, activitățile mulinologice se restrâng, pe
materialele cartografice fiind identificate 20 mori, cele mai multe localizate
pe cursurile râurilor Valea Mare, Ilișua și Valea Sălătrucului. Reducerea
activităților mulinologice poate fi pusă pe seama evenimentelor și etapelor
pe care România le-a traversat în perioada interbelică (distrugerile
provocate de Primul Război Mondial, consolidarea economică după război,
marea criză economică din 1929-1933 etc.), dar, totodată, nu trebuie
neglijat faptul că există posibilitatea ca numărul morilor înregistrat pe
Planurile Directoare de Tragere37 să nu redea fidel situația efectivă din
teritoriu, datorită interesului scăzut spre cartare a acestui tip de informație
(situație ce poate fi generalizată și la nivelul altor materiale cartografice
întrebuințate în analiza de față);

 perioada socialistă aduce schimbări majore în mediul rural, consemnate
odată cu ,,[…] împărțirea artificială a țăranilor pe categorii”. Prin această
acțiune, regimul politic dorea ca țăranii săraci și ,,mijlocași” să fie scoși de
sub puterea economică deținută de țăranii considerați chiaburi, însă în
fond aceasta nu a reprezentat decât o distincție formală care a scindat
lumea satului (Robu L., 2005). Considerați chiaburi, proprietarii de mori s-
au văzut nevoiți să-și restrângă ori să renunțe la activitatea de morărit.
Înscrierea la C.A.P. a țăranului cu moara pe care o dețineau reprezenta una
dintre măsurile politice luate în acest sens, un exemplu relevant fiind
surprins într-un inventar al bunurilor aduse în C.A.P., în anul 1960, de
locuitorii din Ciceu-Giurgești, unde sunt precizate cel puțin două cazuri de
acest fel, cel al Mariei Tarniță (Moara lui Oaia), respectiv al lui Mic Vasile
(Pădurean A., Rusu C., 2004, p. 369-371). Dată fiind situația amintită,
trendul descendent al activităților mulinologice se continuă și în această

37 Foile de hartă aferente teritoriului analizat au fost realizate pe baza cartărilor din perioada 1890-
1930.  
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perioadă, direcție reflectată prin numărul în scădere al instalațiilor 
hidraulice (16 mori, din care 9 localizate în bazinul Văii Mari) identificate 
pe hărțile consultate (harta militară sovietică și harta topografică 1:25.000). 
Pe termen scurt, efectele negative ale acestor modificări de ordin politic au 
fost resimțite, atât de locuitorii care până la momentul respectiv practicau 
activități mulinologice, cât și de comunitatea locală care beneficia de aceste 
servicii; 

 cercetările actuale realizate la nivelul ,,ținutului” relevă stadiul critic al
situației mulinologice, în teritoriu nefiind identificate mori funcționale, iar
cea care încă se menține ca entitate distinctă (o singură moară în Ciceu-
Giurgești) se află în stare avansată de degradare.

 numărul total al morilor identificate pe materialele cartografice, aferente
unor perioade diferite din intervalul 1769 – 1978, este de 41. Prin
suprapunerea hărților analizate, se reflectă  continuitatea activității
mulinologice în intervalul amintit, dat fiind faptul că anumite mori se
suprapun pe 2-4 surse cartografice;

 se evidențiază faptul că localitatea Ciceu-Giurgești deținea numărul maxim
de mori, în oricare dintre perioadele analizate (6-7 mori) (Figura 17).
Acțiunile politice caracteristice perioadei socialiste, care au marcat inclusiv

evoluția activităților mulinologice, cumulate cu alți factori ca progresul economic, 
tehnologizarea, optimizarea circulației bunurilor și produselor38 înregistrate în 
ultimele decenii la nivelul țării noastre, precum și importanța scăzută acordată 
prezervării elementelor patrimoniului tradițional și lipsa unor măsuri de protecție 
juridică a acestora au avut consecințe dintre cele mai nefavorabile asupra 
desfășurării activităților de morărit și conservării peisajului mulinologic din 
Ținutul Ciceului. În ceea ce privește starea actuală a peisajului mulinologic din 
microregiunea analizată, pe baza cercetărilor realizate în teren, au fost identificate 
trei situații distincte: 

 prezența unui număr semnificativ de elemente ale peisajului mulinologic,
însă aflate într-o stare avansată de degradare. Este cazul Morii lui Oaia,
din localitatea Ciceu-Giurgești, care își mai păstrează construcția și

38 În studiul ,,Reconstruction proposals in the Romanian watermill landscape. Case study: Macău's Mill 
(Ilişua Valley, Romania)”, realizat de Potra Alexandra-Camelia, Hognogi G., Pop Ana-Maria, Pop 
Simona, Papp Lelia, prezentat în cadrul conferinței internaționale Perspectives of geographical 
approach on territorial development: theories, methods and practices, 13-14 mai 2016, Timișoara, 
efectele generate de progresul economic și tehnologic la nivelul activităților mulinologice din spațiul 
rural românesc sunt sugestiv redate prin afirmația unui respondent din localitatea Târlișua ,,[...] nu se 
mai folosesc morile, că nimeni nu mai pune grâu pe aici, că vine pita la poartă” (Marcian, locuitor 
Târlișua).   
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anumite elemente din instalația hidraulică (roata, pietrele de moară, 
canalul de aducțiune a apei) (Figura 17);  

 conservarea unor elemente din instalația hidraulică tradițională (roțile,
piatra de moară), însă, ca urmare a faptului că acestea nu se regăsesc sub
forma unui agregat, ca entitate distinctă în teritoriu (construcția morii și
instalația în sine), ci componentele sunt păstrate în gospodărie, ele nu
conferă valoare peisajului mulinologic. O astfel de situație este
caracteristică unor mori care existau în trecut în localitățile Chiuiești
(identificate elemente dintr-o singură moară), Breaza (identificate elemente
dintr-o singură moară), Ciceu-Giurgești (elemente din Moara lui Petrea
dintre Hotare), Negrilești (elemente din Moara lui Brodi pe Mal), Ilișua
(identificate elemente dintr-o singură moară, Moara lui Hosu);

 dispariția totală a elementelor mulinologice din teritoriu reprezintă ultima
situație identificată în Ținutul Ciceului, însă cu gradul cel mai mare de
răspândire.
Consacrate la nivel teritorial prin importanța și funcțiile pe care le

dețineau, activitățile de morărit, cu toate că nu mai sunt practicate în Ținutul 
Ciceului, iar elementele mulinologice sunt amenințate cu dispariția lor, și-au găsit 
continuitate, cel puțin prin prisma păstrării lor în memoria locurilor, populația 
raportându-se la moară și morărit, ori de câte ori are prilejul de a-și relata trecutul. 
Țeserea unor povești ale trecutului, în jurul activităților și elementelor 
mulinologice, reflectă dimensiunea identitară a acestora. Recurgând la ancheta 
sociologică, prin intermediul interviului, au fost surprinse câteva aspecte 
reprezentative ce defineau rolul jucat de mori, pe parcursul cât acestea erau 
funcționale. Funcţiile jucate și aria de deservire (polarizare) sunt printre cele mai 
invocate de respondenții ciceuani, când identifică factorii ce-i determină să se 
raporteze la activitățile mulinologice. Pe lângă scopul pentru care au fost construite 
(măcinarea cerealelor), morile asigurau cadrul optim de socializare, fiind un loc în 
care, datorită fluxului mare de populație, se transmiteau veștile cu privire la 
evenimentele din viața oamenilor, se prezentau realizările, se stabileau legăturile 
între tineri în vederea unor posibile căsătorii, dar reprezenta și un mediu prielnic 
de manifestare a diferitelor activități sociale (erau mori în care se țineau șezători). 
În ceea ce privește polarizarea, existau mori a căror arie de deservire se extindea 
peste limita comunei din care făcea parte localitatea ce deținea moara.   
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Figura 17. Morile și ansamblurile mulinologice în secolele XVIII-XX. 
Reconstituire istorică pe baza a 6 surse cartografice 

Având în vedere faptul că starea actuală de conservare a elementelor 
mulinologice, consemnate ca repere de identitate teritorială, ce reflectă modul de 
viață al comunității ciceuane amenință cu dispariția peisajul mulinologic din 
Ținutul Ciceului, s-a considerat ca fiind oportună propunerea câtorva recomandări 
de salvgardare și valorificare a acestora:  
 conservarea preventivă a instalațiilor hidraulice tradiționale, acolo unde este

cazul, și repunerea acestora în funcțiune. Totodată, se încurajează
reconstrucția totală a morilor/ansamblurilor mulinologice, însă cu
mențiunea că lucrările întreprinse trebuie să redea imaginea autentică a
acestora. Aceste lucrări de reconstrucție se impun cu atât mai mult cu cât, în
rândul foștilor proprietari de mori, există inițiative de a le reabilita și
reconstrui, chiar și în cazul acelora care nu se mai regăsesc ca entitate
distinctă. Această ultimă situație oferă posibilitatea de valorificare a
elementelor morii rămase în gospodăria ciceuanului;

 se încurajează restaurarea morilor de apă care să aibă un regim de
funcționare temporar, în care activitățile mulinologice să fie corelate cu cele
socio-culturale (centre educaționale, puncte muzeale, ateliere de lucru,
târguri meștesugărești), însă cu mențiunea că acestea trebuie să fie concepute
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Figura 18. Salon educațional în 
interiorul Morii De Ross, Delft, Olanda 

(2016) 

în scopul conservării specificului activității de morărit. Existența unor 
modele de bune practici, atât la nivel național, cât și internațional, care 
probează viabilitatea asocierii activităților de morărit cu cele educaționale, 
culturale și sociale, reprezintă un punct de pornire în demararea unor astfel 
de inițiative. Un exemplu de acest fel regăsim pe Valea Hârtibaciului, unde 
reabilitarea Morii Vechi (localitatea Hoșman, moară electrică) a avut în 
vedere construirea unor anexe în care se pot desfășura diferite activități, 
intitulate generic: brutăria tradițională, șură culturală, fierărie, magazinul 
morii. În Olanda, în localitatea Delft, 
în interiorul morii de vânt De Ross, 
lucările de restaurare au prevăzut 
realizarea unor săli tematice (salon 
educațional, atelier de morărit, săli de 
expoziție etc.), deschise publicului 
larg (Figura 18); 

 restaurarea morilor/ansamblurilor
mulinologice în cadrul unui
parteneriat public-privat. Aceasta
presupune găsirea unor forme de
cooperare între autoritățile și/sau
instituțiile publice (muzee – spre
exemplu, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei-, primării, Institutul
patrimoniului cultural etc.) și
proprietarul morii. Un caz ce s-a
dezvoltat prin prisma unui
parteneriat public-privat (proprietari,
asociații de proprietari, Complexul
Naţional Muzeal ,,ASTRA”), care se
bucură de un real succes, recunoscut
la nivel internațional (aflat pe Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO),
este cel al Complexului Mulinologic
de la Rudăria;

   asigurarea unui cadru economic
optim de relansare și continuare a activităților mulinologice, inclusiv prin
asocierea acestora cu altele ce le sunt conexe. În acest sens, sunt salutate
acțiuni precum: găsirea unor linii de finanțare destinate lucrărilor de
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reabilitare mulinologică și de  susținere a activităților de morărit, dezvoltarea 
unor activități tradiționale conexe care să conserve specificul local, respectiv 
a unor puncte de prelucrare a produselor obținute prin practicarea acestora 
(cultivarea plantelor textile, prelucrarea plantelor și materialelor textile, 
țesut, prelucrarea cânepii pentru obținerea uleiului etc.), dezvoltarea unor 
activități de panificație și patiserie, realizarea unor produse de patiserie ce 
pot primi certificare de produse tradiționale atestate, consolidarea unor 
rețele (prepararea produselor alimentare bio în laboratoare, restaurante, 
magazine alimentare de comercializare a produselor bio etc.) a făinei 
produsă în cadrul morilor din Ținutul Ciceului; 

 crearea unor trasee turistice tematice, în conexiune cu dezvoltarea unor mici
ateliere meșteșugărești de prelucrare a pietrei de moară. Totodată, se pot
concepe trasee turistice prin care ansamblurile mulinologice (odată cu
reabilitarea unora dintre acestea) din Ținutul Ciceului să fie conectate celor
ce încă se mai păstrează pe Valea Ilișua și Valea Țibleșului.

3.4.2.2. Meșteșugurile tradiționale. Prelucrarea pietrelor de moară – 
meșteșug definitoriu al populației ciceuane 

Meșteșugurile reprezintă expresia priceperii și exteriorizării locuitorului 
ciceuan, rezultatul practicării acestora materializându-se de obicei în veritabile 
elemente de artă populară, în obiecte utilizate în gospodăria proprie, în produse ce 
făceau mobilul diferitelor schimburi comerciale.  Bucurându-se, prin prisma 
practicării anumitor meșteșuguri tradiționale, de recunoaștere la nivel regional, 
Ținutul Ciceului reușește să-și definească încă un element cu funcție de reper, 
consemnat de activitatea ce presupunea prelucrarea pietrelor de moară. Alături de 
acest meșteșug, valorificând resursele locale, ciceuanul avea deprinderi 
meșteșugărești în prelucrarea lemnului, tinichigerie, prelucrarea pietrei, prelucrarea 
firelor, fibrelor și materialelor textile, prelucrarea pieilor și blănurilor (Figura 19). 
Informațiile cu privire la practicarea meșteșugurilor tradiționale au fost surprinse, 
atât din discuțiile avute cu localnicii Ținutului Ciceului (2013-2016), cât și din 
literatura de specialitate, dintre care un aport semnificativ l-au adus studiile lui 
Kádár J., 1900, Sighiartău E., 1928, Florian Susana, 1997, Pădurean A., Rusu C., 
2006, Mureșan V., 2011, Gaiu C., 2012, Atlasul Etnografic Român, Tehnica 
Populară. Alimentația. 

Stând la baza confecționării numeroaselor obiecte de uz casnic și, totodată, 
fiind materia primă utilizată în construcții, lemnul a reprezentat principala resursă 
în jurul căreia ciceuanul a dezvoltat o serie de meșteșuguri. Realizarea lucrărilor ce 
presupuneau construirea și mobilarea caselor și anexelor gospodărești a generat 
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două dintre cele mai reprezentative îndeletniciri meșteșugărești specializate în 
prelucrarea lemnului, și anume dulgheritul (construirea caselor/anexelor de lemn, 
inclusiv a acoperișului) și tâmplăritul (realizarea scaunelor, lăzi de zestre, lavițe și 
alte obiecte de mobilă). Acestea aveau o arie largă de răspândire la nivelul Ținutului 
Ciceului, fiind identificate informații cu privire la prezența dulgherilor și a 
tâmplarilor în localitățile Chiuiești, Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Corabia, Ciceu-
Giurgești, Negrilești, Uriu și Reteag.  

Primele informații în literatura de specialitate despre cele două meșteșuguri 
amintite apar în studiul lui Kádár J., în care se precizează că, în anul 1790, în Ciceu-
Giurgești, ,,existau patru lucrători cu lemnul” (Kádár J, 1900, p. 405). În localitatea 
Chiuiești, lemnul pentru construcții era exploatat din pădurile situate la poalele 
Vârfului ”Muncelului” și Vârful „Ticeri” (Florian Susana, 1997). În prezent, în 
Ținutul Ciceului, dulgheritul și tâmplăritul se desfășoară la capacități reduse, 

Figura 19.  Obiecte meșteșugărești specifice  
Ținutului Ciceului 
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lucrările realizate de meșterii tradiționali fiind substituite de cele ce sunt realizate 
prin diferite procese tehnice (zidăria, lemnul prelucrat în fabrici și gatere moderne, 
mobila realizată în fabrică etc.).   

Resursa de lemn era utilizată pentru confecționarea doagelor, dând naștere 
unui nou meșteșug, dogărit, însă acesta avea o răspândire cu totul izolată. 
Lingurarii (Ciceu-Giurgești, Reteag) reprezentau o altă categorie de meșteri 
tradiționali, care s-au specializat în realizarea vaselor din lemn (linguri, polonice, 
farfuri, albie etc.). Carele de lemn, plugurile, căruțele, de o mare utilitate în lumea 
satului, erau realizate de rotari (Ciceu-Mihăiești, Breaza, Reteag, Ciceu-Giurgești, 
Măgoaja), care întrebuințau în procesul lor lemn de esență tare (frasin, ulm, plop).  

Împletitul din nuiele de alun sau răchită (Figura 19) reprezenta tehnica 
artistică de prelucrare a lemnului. Prin practicarea acesteia se confecționau prispa 
caselor, garduri pentru curtea gospodăriilor, coșuri necesare în gospodărie, 
mobilier, precum și lăzi pentru depozitarea cerealelor. Acest meșteșug era specific 
îndeosebi locuitorilor din partea central-nordică a ,,ținutului”, unde existau 
resursele (aluni) necesare realizării ei (Mureșan V., 2011). 

Tinichigeria reprezintă un alt tip de meșteșug tradițional, revendicat în 
special de meșterii din Ciceu-Giurgești, Negrilești, Reteag și Lelești. Practică 
învățată de la slovacii colonizați în Lelești, aceasta a fost cunoscută în Ținutul 
Ciceului încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Bunurile rezultate constau în 
obiecte de uz casnic (fărașe, țevi, găleți, pâlnii, farfurii) și de utilizare în gospodărie 
(acoperișul caselor și a fântânilor realizat din tablă, însă pe care sunt modelate 
diferite simboluri) (Pădurean A., Rusu C., 2006). Reprezentativitatea acestui 
meșteșug pentru localitățile din Ținutul Ciceului a dat naștere unui punct muzeal, 
amenajat în incinta Școlii Generale din Lelești, unde sunt expuse diferite obiecte de 
uz casnic, realizate de slovacii colonizați în satul amintit. 

Cultivarea plantelor textile (inul, cânepa, bumbac) și creșterea animalelor 
(oi) au dat naștere unor meșteșuguri tradiționale specifice prelucrării firelor, 
fibrelor și materialelor textile. Practicat de majoritatea femeilor din Ținutul 
Ciceului, țesutul reprezenta tehnica tradițională principală de obținere a produselor 
textile finite, vestimentația (sumane, catrințe, cămăși, poale, cioareci) și obiecte de 
uz casnic și ornamentale (ștergare, țoale, cergă din lână, preșuri etc.). Procesul de 
țesere implica și alte îndeletniciri, precum torsul, melițatul cânepii, topitul cânepii, 
urzitul firelor textile, scărmânat (uneori se realiza în cadrul morilor, la piuă). Un alt 
meșteșug tradițional, legat de prelucrarea firelor textile, era împletitul firelor de 
cânepă. 
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Prelucrarea pieilor și blănurilor (Reteag, Ciceu-Giurgești, Ilișua, Chiuiești, 
Breaza, Ciceu-Mihăiești, Uriu), meșteșug apărut ca un răspuns la nevoile 
locuitorilor de a-și confecționa propria îmbrăcăminte, a fost practicat intensiv în 
teritoriul analizat pe parcursul secolului XX. Pielea de bovine și ovine, respectiv 
blănurile, erau întrebuințate în realizarea încălțămintei, cojoacelor, căciulilor, 
pieptarelor.  

Meșteșugul definitoriu al locuitorului ciceuan, identificat în unanimitate, 
atât de populația din interiorul Ținutului Ciceului, cât și de cea situată în exteriorul 
limitei acestuia, era prelucrarea rocii (pietrarii) vulcanice, tehnica principală ce a 
consacrat-o la acest rang fiind prelucrarea pietrei de moară.  

Valorificând resursele locale de tuf vulcanic (Culmea Ciceului), locuitorii 
ciceuani s-au perfecționat în confecționarea pietrelor de moară, activitate 
desfășurată din secolul XVI până în prezent. În anul 1553, apar primele informații 
cu privire la existența unui număr mare de ,,iobagi și jeleri” în localitățile situate în 
jurul Cetății Ciceului (Ciceu-Corabia, Lelești, Ciceu-Mihăiești, Dumbrăveni, Ciceu-
Giurgești), care ,,ciopleau pietre de moară care erau cunoscute ca fiind cele mai 
bune din Transilvania”. Având o calitate superioară, pietrele de moară reprezentau 
în perioada Evului Mediu produsul principal în jurul căruia s-a dezvoltat comerțul, 
fiind semnalate în documentele vremii ca piețe de desfacere, orașele mari ale 
Transilvaniei, menționându-se, de pildă, că în Brașov, piatra de moară era vândută 
cu 6 florini (Mureșan V., 2011). Extragerea rocii vulcanice se făcea până în anul 
1849, printr-un acord semnat între pietrari și familiile nobiliare, care aveau în 
proprietate carierele de piatră vulcanică, localizate în arealul Ciceul Spânzului - 
Măgura-Muncelu, însă, după revoluția din anul amintit, exploatarea pietrelor se 
făcea liber. Dată fiind această condiție, locuitorii Ținutului Ciceului au recurs la o 
modalitate mai accesibilă de obținere a rocii, extrăgând-o din ruinele rezultate după 
distrugerea Cetății Ciceului (1544), proces ce a contribuit la starea actuală a acestui 
monument. 

Secolele XVIII-XIX reprezintă perioada cea mai fructuoasă în ceea ce 
privește dezvoltarea activităților de prelucrare a pietrelor de moară, situația fiind 
într-un tandem cu cea a morăritului. Această amploare este certificată de numărul 
mare de meșteri (aproximativ 70 în localitățile din jurul Cetății Ciceului) care 
practicau acest meșteșug, respectiv de producția anuală obținută, ce consta în circa 
200 de pietre de moară, care erau vândute în centre urbane, precum Bistrița, 
Reghin, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Zalău, Dej, Sibiu (Chintăuan I., 1993).  

Din secolul al XX-lea (1930) provin primele informații cu privire la 
existența unei asociații de producători de pietre de moară (avea circa 100 de 
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membrii), numită ,,Cooperativa de producție și valorificare a pietrelor de moară”, 
fondată de Tarniță Ioan din Ciceu-Corabia (Pădurean A., Rusu C., 2006). Mureșan 
V. (informare verbală, martie 2016), primarul comunei Ciceu-Mihăiești și autorul 
unor lucări istorice și monografice, precizează că, în prima jumătate a secolului al 
XX-lea, comerțul cu pietre de moară a cunoscut dimensiuni excepționale. Este 
susținută afirmația conform căreia pietrarii din Ținutul Ciceului aveau un punct de 
depozitare a pietrelor de moară (depozit) în Brașov, iar de aici se făcea 
aprovizionarea spre alte piețe de desfacere din centrul și sudul țării.  
 În prezent, dată fiind restrângerea activităților mulionologice, dar și puținii 
meșteri populari care mai dețin tehnici de prelucrare a pietrei de moară, această 
activitate se desfășoară la dimensiuni reduse. În urma descinderii în teren, a fost 
identificat un singur meșter care produce pietre de moară pentru comerț, respectiv 
un număr redus de foști pietrari (în Ciceu-Corabia).  
 Activitatea de prelucrare a pietrei își găsește rezonanță și în alte 
meșteșuguri, precum confecționarea râșnițelor, utilizate pentru zdrobirea sării, a 
stâlpilor de gard și crucilor de piatră - pe suprafața cărora erau realizate diferite 
elemente din simbolistica locală și/sau națională-, a jgheaburilor pentru animale 
etc. 
 Ca factor de coeziune socială, se remarcă existența în teritoriu a unor 
puncte muzeale – Muzeul Ținutului Ciceului, puncte muzeale organizate în incinta 
școlilor Ciceu-Corabia, Lelești, Cristeștii Ciceului, Casa Memorială a lui Ion Pop 
Reteganul - în care sunt expuse diferite lucrări realizate din piatră vulcanică, din 
tablă, colecții și elemente etnografice (lucrări etnografice, elemente ale portului 
popular).  
 Din punct de vedere toponimic, denumirea localității Ciceu-Corabia face 
trimiteri la două dintre cele mai vechi meșteșuguri tradiționale practicate în 
Ținutul Ciceului, și anume prelucrarea lemnului și a pietrei de moară, întrucât în 
literatura de specialitate  (Kádár J., 1900, Mureșan V., 2011) se precizează faptul că 
locuitorii acestui sat erau specializați în realizarea plutelor de lemn, denumite în 
perioada respectivă corăbii, de unde și numele de Corabia, iar cu ajutorul acestora 
erau transportate, pe râul Someș, pietrele de moară, respectiv sarea exploatată în 
Salina Ocna Dej. 
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3.4.3. Casa și gospodăria tradiţională – element identitar al Ținutului 
Ciceului 

Devenită, în zilele noastre, un bun al patrimoniului care poartă pecetea 
trecutului, casa tradițională era socotită de țăranul român, nu atât un bun material, 
cât ,,[…] o problemă de ordin spiritual și social”, ,,[…] o expresie a orizontului său 
de viață, o expresie a nevoilor sale interioare, de orientare spirituală” (Bernea E., 
2006, p. 143). Raliindu-ne afirmațiilor făcute de marele etnograf și sociolog Ernest 
Bernea, casa și gospodăria tradițională din Ținutul Ciceului, prin specificul lor, 
reflectă nu doar dezvoltarea și funcționalitatea economică ce le-au fost 
caracteristice comunității ciceuane, ori legătura între materia primă existentă și 
dezvoltarea habitatului, ci imaginea creată de acestea comportă totodată 
dimensiunea spirituală, socială, spiritul artistic și îndeletnicirile ciceunailor. 
Componentele vernaculare se constituie în veritabile mărturii ale trecutului, care 
imprimă autenticitate spațiului rural, iar prezența lor în cadrul Ținutului Ciceului 
este justificată ca fiind o condiție de ,,sine que non”, întrucât îi asigură acestuia 
individualizarea prin prisma elementelor materiale venite pe filiera culturii 
populare.   

Conform informațiilor cuprinse în materialele cartografice ale Atlasului 
etnografic român. Habitatul, vol. I, dar și în studiile monografice și etnografice 
reprezentative pentru teritoriul analizat, completate cu date obținute pe parcursul 
documentării în teren, se reflectă o serie de particularități cu privire la 
caracteristicile elementelor gospodăriilor tradiționale din Ținutul Ciceului și 
organizării tipice a acestora.  

Analizând după criteriul funcțional, gospodăria tradițională avea 
următoarea componență (informațiile fac trimiteri la specificul gospodării 
tradiționale de la începutul secolului XX): 

 o singură locuință, ce putea avea una sau mai multe camere, pridvor și
pivniță. Bucătăriile în curte, folosite pe parcursul verii, apar începând cu
anul 1980;

 adăpostul pentru animale avea două încăperi, șura (regionalism utilizat -
șopron) și grajdul (regionalism utilizat – poiată);

 amenajări pentru uscat și afumat fructe;

 complexe gospodărești adăposteau sub același acoperiș anexe cu funcții
diferite (adăpost – coteț- pentru păsări, porci, adăpost pentru porumb –
coștei etc.).
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Figura 20. Casa cu o cameră și tindă
scurtă, localitatea Purcărete

Urmărind evoluția planimetrică 
a locuinței din Ținutul Ciceului, 
distingem următoarele situații39: 

 casa cu o cameră (Figura 20),
extinsă ulterior, rezultând casa
cu cămară și tindă (pridvor)
scurtă (Negrilești, Hășmașu
Ciceului, Ciceu-Corabia,
Cristeștii Ciceului), construită, de 
obicei, de-a lungul camerei. Acest
fel de locuință face parte din tipologia arhaică principală (vezi Hognogi
G., 2016, p.149), dezvoltată pe două nivele, podul utilizat pentru depozitare
și parter împărțit în trei componente: pridvor, componentă de locuit și
componenta de depozitare. Casa
se dezvolta în plan orizontal, fiind
construită, de obicei, direct pe
suprafața pământului, fără
fundație.

 casă cu cămară cu extindere
ulterioară (Ciceu-Mihăiești,
Ciceu-Corabia, Breaza, Negrilești,
Uriu, Ilișua, Chiuiești), face parte
tot din tipologia arhaică 
principală, însă de această dată în
planul casei apare încă o cameră, care de cele mai multe ori a luat locul
cămării, în timp ce aceasta a fost
transformată într-o încăpere de
trecere. Și în acest caz, pridvorul
este scurt, construit spre unul
dintre colțurile casei (Figura 21);

 casa cu două încăperi și pridvor
lung (Figura 22), cea mai des
întâlnită în Ținutul Ciceului, face
parte din tipologia arhaică

39 O clasificare asemănătore a tipologiilor specifice arhitecturii tradiționale a fost adoptată în studiul 
Țara Hațegului. Studiu de Geografie Regională, 2016. 

Figura 21. Casa cu cămară cu extindere
ulterioară, localitatea Negrilești

Figura 22. Casa cu două încăperi și pridvor 
lung, localitatea Negrilești 
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secundară. Există câteva situații diferite ce definesc acest tip de casă, și 
anume: casa cu două încăperi (camere de locuit în general, însă poate 
apărea în extinderea acestora cămara) fără subsol, însă cu fundație de piatră 
și cărămidă, cu tindă ce se extinde pe toată fațada clădirii (Ciceu-Mihăiești, 
Ciceu-Giurgești, Negrilești, Chiuiești, Strâmbu); casa cu două camere și 
subsol (pivniță) sau, în unele cazuri, cu demisol, cu acces diferit pentru 
fiecare încăpere și tindă lungă (Lelești, Hășmașu Ciceului, Ciceu-Corabia, 
Negrilești, Dumbrăveni, Ilișua, Chiuiești etc.). O situație aparte este 
caracteristică caselor tradiționale din localitatea Chiuiești, unde cele două 
camere sunt despărțite de tindă, 
de unde și numele de casă cu 
tindă pe mijloc. De asemenea, în 
localitatea Lelești, unde slovacii, 
colonizați pe parcursul secolului 
XIX, au adus câteva adaptări la 
casele tradiționale specifice 
zonei, și anume acestea s-au 
dezvoltat pe verticală, cu parter și 
etaj, parterul fiind destinat 
depozitării, iar etajul utilizat 
pentru locuire (Figura 23). 
De menționat că majoritatea caselor tradiționale, care au fost identificate în 

teritoriu, au suferit modificări din punct de vedere al organizării structurii interne, 
astfel sub prelungirea acoperişului locuințelor cu o cameră sau celor cu două, fiind 
construite încăperi anexe, destinate și acestea depozitării, și inclusiv locuirii. 

Materialele utilizate în construirea pereților și fundațiilor caselor erau 
reprezentate de resursele locale, lemnul, piatra și cărămida. Fundația era făcută din 
piatră, peste care venea talpa casei din lemn de stejar, lăsat, fie rotund, fie cioplit în 
patru muchii. Ca tehnică constructivă, pereții erau realizați din bârne de lemn, 
rotunde sau cioplite în formă patrulateră, iar ca îmbinare acestea din urmă erau 
,,petrecute”. După ridicarea construcției, pereții erau tencuiți (amestec de pământ, 
paie, argilă) și văruiți predominant în albastru deschis, albastru închis (Negrilești), 
alb, procedeul era repetat și pentru partea exterioară a casei. Pardoseala era făcută din 
pământ, iar tavanul era ,,blănit pe grinzi aparente”. Acoperișul specific locuințelor 
tradiționale din Ținutul Ciceului era cel în două ape, respectiv în patru ape. Acesta 
era realizat din paie, material lemnos, şindrilă, şiţă, draniţă, tablă, iar mai recent din 
ţiglă, azbociment, carton (Atlasul etnografic român. Habitat, Vol. 1).   

Figura 23. Casa tradițională dezvoltată pe 
verticală, localitatea Lelești
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Elementele principale regăsite în interiorul casei tradiționale erau: cuptorul 
de mici dimensiuni, care în partea din spate avea o extensiune utilizată (în special 
de copii) pentru dormit laviță, patul, masa făcută din lemn, scaune fără spătar, 
,,stelajele” – suportul pentru vase și lampa de petrol (opaiț). 

În prezent, analizând gospodăriile tradiționale din Ținutul Ciceului după 
gradul de conservare, se identifică trei paliere: gospodării tradiționale care datorită 
lucrărilor de îmbunătățire ce au respectat autenticitatea construcției, dar și a 
faptului că unele au fost locuite permanent, se păstrează integral (număr redus); 
gospodării tradiționale păstrate parțial (număr semnificativ), cuprind casa, chiar și 
într-un stadiu avansat de degradare, ori părți ale acesteia, modificate după 
tendințele actuale, adăpostul pentru animale sau elemente ale acestuia; gospodării 
pe cale de dispariție (sau dispărute), elementele identificate în teren permițând doar 
recunoașterea faptului că acestea au făcut parte dintr-o gospodărie tradițională. 

Modificările survenite la nivelul structurii demografice (depopularea), 
reabilitarea/construirea caselor după tipare moderne, uneori duse până la kitsch, 
lipsa unor reglementări cu privire la conservarea bunurilor patrimoniului 
tradițional sunt cauze care au determinat ca numărul gospodăriilor tradiționale 
care, cu certitudine, dau plus de valoare peisajului local, respectiv care pot fi 
valorificate prin diferite activități sociale, turistice, să fie unul mic. Areale cu o mare 
concentrare a elementelor gospodăriilor tradiționale sunt localizate în partea 
central-nordică a Ținutului Ciceului, fiind alese, ca studii reprezentative, în vederea 
creionării unor direcții de valorificare turistică, satele Breaza, Negrilești, Purcărete, 
Ciceu-Hășmașu și Ciceu-Corabia (vezi cap. 6.6.2.3.1.).  

3.5. CONCLUZII 
Analiza regională a ,,ținuturilor” are în vedere investigarea și definirea 

acestora ca spații mentale care posedă valențele necesare asigurării viabilității 
acestor entități teritoriale. În aceste condiții, Ținutul Ciceului, fortificat pe atribute 
de sorginte istorică, spirituală și etnografică, a reclamat în procesul de 
individualizare, surprinderea percepției populației cu privire la extensiunea 
,,ținutului”, prin recunoașterea trăsăturilor mentale ce definesc comunitatea 
ciceuană. Totodată, identificând elemente cu funcție de reper, specifice culturii 
populare, prin care se reflectă imaginea (socială, economică, aptitudinală, 
spirituală, expresie a exteriorizării) locuitorului ciceuan, populația își justifică încă 
o dată apartenența la Ținutului Ciceului, la o identitate colectivă ce a contribuit la
individualizarea ,,ținutului” în raport cu entitățile învecinate, dar și cu cele de
același tip, existente la nivel național.
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 Unul dintre obiectivele acestei analize, care s-a focalizat deopotrivă asupra 
elementelor de specificitate ale culturii populare și trăsăturilor mentale care au 
contribuit la individualizarea Ținutului Ciceului, a fost acela de a identifica 
disfuncționalitățile ivite la nivelul teritoriului prin prisma reperelor sale identitare. 
Drept urmare, principalele disfuncții, generate de un cumul de factori de origini 
diferite (inserția populației alohtone și elementelor de modernism, factori generați 
de caracterul fizionomic al ținutului și localizarea spațială a acestuia, reglementările 
cu privire la patrimoniul tradițional, depopularea, organizarea politico-
administrativă etc.), sunt: 

 scindarea spațiului mental și dispariția elementelor identitare, cu tendințe
de accentuare în viitor;

  înstrăinarea populației față de zestrea materială și spirituală, situație
consemnată în special în arealele periferice ale ,,ținutului”;

 starea precară de conservare și dispariția ca entitate distinctă a unui număr
semnificativ din elementele patrimoniului vernacular;

 slaba conștientizare în rândul populației ciceuane a importanței
patrimoniului tradițional, implicit interesul scăzut spre perpetuarea și
valorificarea elementelor specifice culturii populare;

 lipsa unor relații între localități ori între locuitorii aceleiași comunități,
bazate pe valorificarea elementelor patrimoniului tradițional (târguri
meșteșugărești, mori de apă funcționale, clăci etc.)

 acțiunea comună a disfuncțiilor identificate creionează o slabă coeziune
socială la nivelul Ținutului Ciceului.

Tabelul 4. Analiza SWOT a Ținutului Ciceului prin prisma reperelor sale identitare

Puncte tari Puncte slabe 
- continuitatea locuirii Ținutului Ciceului a

asigurat transmiterea zestrei materiale și
spirituale;

- prezența Cetății Ciceului – nucleul în
jurul căruia s-a cristalizat spațiul mental al
,,ținutului”;

- izolarea unor localități contribuie la
menținerea specificului  tradițional;

- existența unei conștiințe comune;
- gradul ridicat de omogenitatea etnică;
- existența unor elemente ale culturii

populare imateriale cu funcție de reper
(obiceiuri, tradiții);

- franjurarea spațiului mental ca urmare
a inserției populației alohtone (rromi,
maghiari);

- îmbătrânirea populației și depopularea; 
- înstrăinarea populației față de elementele 

culturii populare (obiceiuri, tradiții, port
popular, arhitectura tradițională); 

- starea precară și dispariția elementelor
patrimoniului construit (mori de apă,
gospodării tradiționale)

- urbanizarea localităților din zona
Culoarului Someșului Mare (Uriu,
Reteag, Cristeștii Cieului, Bața);
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- practicarea unor activități cu tradiție
(prelucrarea pietrei de moară, prelucrarea
lemnului, practici agricole);

- menținerea ca entitate distinctă a unor
elemente ale patrimoniului vernacular
(case și gospodării tradiționale, mori de
apă) ce imprimă autenticitate spațiului
rural;

- existența unor inițiative, venite din rândul
localnicilor, de a investi în reabilitarea
morilor de apă;

- existența unor meșteri populari specializați
în prelucrarea pietrei de moară; 

- existența unui atelier de mici dimensiuni
de prelucrare a pietrei de moară;

- existența unor puncte muzeale etnografice; 

- slaba perpetuare și promovare a
elementelor culturii populare 
(obiceiuri, tradiții, port popular, 
meșteșuguri, arhitectura tradițională); 

- numărul redus de ateliere 
meșteșugărești și meșteri populari; 

- lipsa unor evenimente de promovare a
culturii populare locale;

Oportunități Amenințări 
- promovarea specificului cultural local în

cadrul unor evenimente (serbări, zile
dedicate meșerilor locali, târguri
tradiționale, expoziții fotografice etc.);

- crearea unor ateliere meșteșugărești și
școli/tabere educative de inițiere în
diferite activități meșteșugărești;

- conservarea preventivă a elementelor
patrimoniului construit tradițional
(gospodării tradiționale, ansambluri
mulinologice);

- restaurarea morilor de apă cu regim de
funcționare temporar, în care activitățile
mulinologice să fie corelate cu cele socio-
culturale;

- asigurarea, prin accesarea liniilor de
finanțare destinate investițiilor în mediul
rural (PNDR 2014-2020), unui cadru
economic prielnic desfășurării activităților
tradiționale, inclusiv prin dezvoltarea
unor activități conexe;

- dezvoltarea de parteneriate public-private
pentru investiții în reabilitarea
ansamblurilor mulinologice și redarea
funcționalității acestora;

- înlocuirea reperelor care imprimă
autenticitate spațiului rural cu
elementele specifice modernismului;

- depopularea satelor;
- abandonarea gospodăriilor

tradiționale;
- lucrări de reabilitare ce nu redau

autenticitatea arhitecturii tradiționale,
intervenția elementelor kitsch în
lucrările de reconstrucție.

- slaba conștientizare în rândul
populației cu privire la importanța
patrimoniului tradițional;

- statutul juridic incert al unor
propietăți aferente construcțiilor
mulinologice;

- caracterul general al cadru legislativ
existent cu privire la protejarea și
conservarea arhitecturii tradiționale;
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- dezvoltarea agroturismului prin
valorificarea gospodăriilor tradiționale și
peisajului rural.

- organizarea unor sesiuni de informare cu
privire la importanța patrimoniului
tradițional;

- integrarea patrimoniului preindustrial
(activități mulinologice) în trasee tematice
regionale, naționale, conectarea acestuia la
rețeaua internațională de promovare a
patrimoniului industrial,  European Route
of Industrial Heritage, proiect INTERREG
(acțiune posibilă după reabilitarea
ansamblurilor mulinologice);

- - existența unor modele de bune practice
la nivel național/internațional cu privire la
valorificarea  meșteșugurilor tradiționale.

Identificând disfuncționalitățile existente în teritoriu, recomandările 
vizează revitalizarea și valorificarea moștenirii materiale și spirituale a populației 
ciceuane, în scopul conturării acesteia ca factor de asigurare a coeziunii sociale în 
teritoriul analizat. Sintetizând recomandările deja formulate în cadrul acestui 
capitol, se pot preciza următoarele aspecte: 

‐ perpetuarea și promovarea culturii populare prin amenajarea unor ateliere 
de meșteșuguri, a unor centre educative axate pe latura etnografică a 
teritoriului, corelate cu organizarea unor școli de vară/iarnă, tabere, respectiv 
organizarea unor evenimente care să conserve specificul culturii populare 
locale (festivaluri etnografice, târguri meșteșugărești, șezători, punerea în 
scenă a unor episoade din viața țăranilor); 

‐ promovarea satelor care se detașează în ceea ce privește conservarea zestrei 
spirituale, istorice și culturii populare, la rangul de localități-brand ale 
Ținutului (Ciceu-Corabia, Strâmbu, Chiuiești, Lelești, Ciceu-Mihăiești, 
Negrilești, Breaza); 

‐ crearea unor parteneriate public-private pentru reabilitarea, punerea în 
funcțiune și integrarea într-un circuit economic (valorificare prin diferite 
activități socio-economice, turistice) a elementelor patrimoniului vernacular 
(gospodăriile tradiționale, ansamblurile mulinologice); 

‐ încurajarea dezvoltării activităților tradiționale conexe (spre exemplu, 
activități mulinologice cu prelucrarea firelor textile sau cu activități de 
panificație și cofetărie), a activităților tradiționale în corelație cu cele socio-
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culturale (în cadrul ansamblurilor mulinologice sau în apropierea acestora să 
fie amenajate puncte muzeale, ateliere educative, expoziții de fotografii, 
situație ce poate fi generată și pentru alte activități meșteșugărești – prelucrea 
pietrei de moară, a firelor textile etc.) ori a activităților de tip start-up; 

‐ organizarea unor sesiuni informale cu privire la importanța partimoniului 
tradițional, adresate populației din teritoriu, respectiv conceperea unor 
strategii care să-și propună conservarea și valorificarea elementelor culturii 
populare prin asigurarea unui cadru economic persoanelor implicate în acest 
proces. 
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IV. INDIVIDUALIZAREA CADRULUI NATURAL ȘI
POTENȚIALUL DE CONTURARE A FUNCȚIONALITĂȚII 

ȚINUTULUI CICEULUI 

4.1. PRELIMINAR 
 Principala funcție a cadrului natural este cea de susținere a componentei 

antropice, respectiv a tuturor acțiunilor și interrelațiilor stabilite la nivelul acestuia 
și între elementele sale și factorul antropic. Fiind componenta cu rolul esențial în 
evoluția unui teritoriu, cadrul natural, pe parcursul cercetării de față, a fost deseori 
abordat din diferite perspective (socio-economică, impactul în evoluția habitatelor 
etc.), astfel în acest capitol s-a avut în vedere surprinderea particularităților 
morfologice, hidrologice, climatice și biopedologice ce individualizează teritoriul 
analizat și care se interpun ca factori restrictivi sau favorabili în conturarea 
funcționalității Ținutului Ciceului. Atenția a fost orientată, totodată, spre 
identificarea și analiza corelațiilor existente între elementele naturale și 
componentele derivate ale teritoriului (dispunerea sistemului de așezări, activitățile 
economice, infrastructura de acces etc.).   

Analiza cadrului natural și a fenomenelor geografice ce au loc în legătură și 
prin intermediul acestuia a avut în vedere următoarele obiective principale: 
 investigarea componentei morfologice a Ținutului Ciceului prin

surprinderea particularităților geologice, rolul reliefului, identificarea
unităților de relief și analiza indicatorilor morfometrici;

 identificarea elementelor de favorabilitate și restrictivitate impuse în
teritoriu de evoluția geologică și specificul reliefului;

 analiza corelației relief – dispunerea sistemului de așezări și
funcționalitatea economică a Ținutului Ciceului;

 surprinderea particularităților climatice și a rolului acestora în desfășurarea
activităților antropice;

 identificarea particularităților și rolului componentei hidrice în evoluția
Ținutului Ciceului, respectiv posibilitățile de valorificare ale resurselor
hidrice;

 analiza componentei biopedologice și a implicațiilor acesteia în evoluția
microregiunii analizate;
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 identificarea disfuncțiilor și formularea unor recomandări în vederea
eliminării acestora.

Analiza componentei naturale de susținere a fost posibilă prin utilizarea 
diferitelor materiale cartografice (Harta solurilor 1:200.000 și planurile 1:5.000 
pentru comuna Ciceu-Mihăiești și Petru Rareș, Harta geologică a României 
1:200.000, ortofotoplan 1:5.000, anul 2005, 2015) și a datelor furnizate de instituțiile 
de profil (Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Administrația Națională 
„Apele Române”, Administrația Națională de Meteorologie, Oficiul pntru Studii 
Pedologice și Agrochimice Cluj, setul de date Corine Land Cover etc.). Alături de 
acestea, de un real folos au fost datele obținute prin aplicarea metodei cartografice. 
Prin prisma acestei metode, vectorizând curbele de nivel, a fost generat modelul 
digital de elevație și, de asemenea, au fost surprinse caracteristicile indicatorilor 
morfometrici, a elementelor hidrografice (vectorizarea rețelei hidrografice), 
pedologice (vectorizarea solurilor) și geologice (vectorizarea formațiunilor 
geologice). Metoda cartografică a facilitat investigarea corelațiilor existente între 
diferite elemente ale cadrului natural și cele de factură antropică (sistem de așezări, 
infrastructura de transport, modul de utilizare al terenurilor). Descinderile în teren, 
prin procedee precum cartarea și fotografierea, au surprins particularitățile 
reliefului, rețelei hidrografice, modul de utilizare al terenului, identificarea unor 
areale vulnerabile (procese geomorfologice, zone predispuse la inundații) etc. 

4.2. COMPONENTA MORFOLOGICĂ A ȚINUTULUI 
CICEULUI 

4.2.1. Evoluția paleogeografică și structura geologică a Ținutului 
Ciceului 

 Din punct de vedere paleogeografic și geologic, teritoriul Ținutului 
Ciceului este raportat la particularitățile Depresiunii Transilvaniei, dat fiind faptul 
că arealul studiat reprezintă o parte componentă a acesteia. Tufescu V. (1974) 
identifică, după structura geologică a Depresiunii Transilvaniei, două situații și 
anume: cea a Platformei Sud-Someșană, ce se desfășoară la sud de Valea Someșului, 
având aspectul unui ,,monoclin aplecat de la est la vest”, și Platforma nord-
Someșană, la nord de Valea Someșului (în care este inclus și teritoriul Ținutului 
Ciceului), cu o structură morfologică mult mai fragmentată și mai complexă, 
formațiunile geologice luând adeseori aspectul unor sinclinale și anticlinale. 

 Nu puține au fost părerile conform cărora Depresiunea Transilvaniei își are 
geneza în neo-cretacic, apariția ei datorându-se evoluției tectonice din arealul 
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carpatic (Pop Gr. P., 2012). Un alt geograf, cu un interes aparte spre abordarea 
aspectelor geomorfologice ale Podișului Someșan, Savu Al. (1963), precizează că 
Depresiunea Transilvaniei a luat ființă ca urmare a scufundării masivului montan 
unitar prezent pe întreg teritoriul Transilvaniei în Precambrian, iar acest proces a 
permis, odată cu începutul Paleogenului, ,,pătrunderea unor ape mai puțin adânci, 
în care procesele de sedimentare s-au manifestat cu intensitate”. Așadar, în 
Depresiunea Transilvaniei, în condițiile unui regim marin de platformă 
continentală, Paleogenul s-a caracterizat prin depunerea formațiunilor 
sedimentare, formate în prima fază din nisipuri și argile, peste care s-au depus 
formațiunile calcaroase eocene și oligocene. În Ținutul Ciceului, depunerea 
formațiunilor eocene, urmate apoi de procesele tectonice din Miocenul Inferior, au 
contribuit la dezvoltarea unui relief structural cutat în arealul Culmea Breaza - 
Dealurile Ciceului, luând forma unui ,,anticlinal vizibil ce se continuă dinspre 
Frânceni (din Eocen deci) spre Măgoaja, apoi spre Strâmbu-Huta, flancat spre nord 
cu sinclinalul Dolheni-Vima Mare, apoi un alt anticlinal în prelungirea Brezei, spre 
Agrieș” (Savu Al., 1963). Paleogenul a fost, de asemenea, perioada când s-au 
dezvoltat formațiunile salmestre și continentale, cunoscute fiind în zona Someș-
Culmea Preluca, ca argilele bituminoase ale Formațiunii Ileanda, iar în teritoriul 
,,ținutului” acestea sunt dispuse în partea sud-vestică. 

 O altă perioadă importantă în sedimentarizarea Depresiunii Transilvaniei, 
implicit a Ținutului Ciceului, a reprezentat-o Neogenul, caracterizat prin 
depunerea unor depozite marine (conglomerate, gresii, nisipuri, calcar) și fluvial 
lacustre, tipice de molasă. În Miocenul inferior, se dezvoltă „Stratele de Hida”, care 
formează un strat gros în arealul Culmea-Breaza-Dealurile Ciceului. Aceste 
formațiuni, de altfel cu un oarecare grad de rezistență la eroziune, au contribuit la 
altitudinea mai ridicată a acestor culmi deluroase în raport cu treptele de relief 
învecinate. Procesele tectonice din Miocenul inferior au susținut formarea 
anticlinalului de-a lungul Someșului Mare, în sectorul Reteag-Cristeștii Ciceului. 
Formațiunile de Hida, depuse în zona Dealurile Ciceului, au reprezentat substratul 
pentru noile depozite sedimentare depuse în perioada Badenianului, cunoscute în 
arealul studiat sub denumirea de „Tuful de Dej” (tuf vulcanic). Ultima perioadă 
geologică, Cuaternalul, se caracterizează prin retragerea apelor și exondarea 
depozitelor sedimentare formate în epocile geologice anterioare. Odată cu acest 
proces, acțiunea modelatore a factorilor de eroziune a fost mult mai vizibilă la 
nivelul reliefului.   

 Din punct de vedere al evoluției paleogeografice, teritoriul analizat a fost 
modelat preponderent în perioada miocenului, iar conform structurii geologice, 
relief s-a dezvoltat pe formațiuni sedimentare, excepție făcând doar rocile eruptive 



162 

și cele cristaline prezente cu totul izolat în Dealurile Ciceului. În substratul Culmii 
Breaza predomină orizonturile helvețiene ale „Stratele de Hida”, fiind alcătuit din 
marme, gresii moi, pietrișuri conglomeratice. Această treaptă de relief se prezintă sub 
forma unui sinclinal suspendat, înregistrând, totodată, altitudinea cea mai înaltă din 
întreaga zonă sedimentară (Vf. Breaza, 974 m) a Podișului Someșan. Diferența de 
altitudine între Culmea Breaza și treptele de relief învecinate (cca. 150-200 m) a fost 
pusă de geograful Savu Al. (1963) pe seama ,,mișcărilor tectonice pozitive, post-
sarmațiene, care au dizlocat suprafața acumulativo-erozivă torton-sarmatică, 
reactivând vechile linii de falie ale fundamentului cristalin”. „Stratele de Hida” sunt 
prezente, de asemenea, în mod exclusiv în structura geologică a Dealurilor 
Sălătrucului și Ciceului. Pe lângă aceste formațiuni miocene, în Culmea (Măgura) 
Ciceului, în Vf. Petrii (724 m) - Spânzul (779 m) - Măgura (753 m) - Ciceul Spânzului 
(688 m), sunt prezente orizonturile dure de tufuri reprezentate de rocile riolitice și 
dacitice, dând naștere în acest areal reliefului eruptiv (Chintăuan I., 1994). Dealurile 
Ciceului, datorită alternanței tufurilor vulcanice cu formațiunile miocene friabile 
(conglomerate, marme, argile), au un grad mare de fragmentare, înfățișându-se sub 
forma unui sinclinoriu, format din două sinclinale și două anticlinale, dispuse pe 
direcția nord-sud și alungite spre Culmea Breaza (Savu Al., 1963).   

 Formațiunile sedimentare depuse în Miocenul Superior (Ponțian) sunt 
întâlnite în partea sudică a microregiunii analizate, în structura geologică a 
Culoarului Someșului Mare. Ca urmare a anumitor condiționări impuse în 
teritoriul de factorul litologic, sistemul de terase și lunci dezvoltate în Culoarul 
Someșului Mare se definește prin trei sectoare, unul de îngustare și două de lărgire, 
fiecare prezentând particularități geologice diferite (Pop Gr. P., 2012). Terasele 
Someșului Mare incluse în limita Ținutului Ciceului fac parte din al doilea sector de 
lărgire. 

 Specificitatea geologică a microregiunii este dată de tipurile de roci 
constituente ale substratului acesteia, care au format un nucleu eruptiv în Dealurile 
Ciceului și, de asemenea, au contribuit la aspectul de sinclinal și înălțimile ridicate 
ale Culmii Breaza. Datorită alcătuirii geologice, relieful, în anumite areale ale 
,,ținutului” (Dealurile Ciceului), prezintă o adâncime a fragmentării cu valori 
ridicate (vezi cap. 4.2.5.), înregistrându-se anumite procese geomorfologice 
(alunecări de teren în brazde, superficiale, glimee, surpări, eroziune în adâncime). 

 Aspectele favorabile generate de specificul structurii geologice sunt 
reflectate de prezența în substratul Ținutului Ciceului a unor resurse naturale 
(nisipuri, pietrișuri, roci de construcție), dintre care mai importantă este roca 
vulcanică ce a dat naștere unor activități tradiționale (prelucrarea pietrei de moară) 
recunoscute la nivel regional și chiar național. Particularitățile geologice au 
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contribuit la dezvoltarea teraselor extinse de-a lungul Someșului Mare și a 
bazinetelor depresionare, localizate la sud de Culmea Breaza, ce au permis fixarea 
sistemului de așezări ciceuan și desfășurarea activităților umane.  

4.2.2. Poziția geografică  
 Situat la nord de sectorul Someșului Mare cuprins între confluența cu 

Valea Ilișua și cumpăna de ape dintre Gârbou Dejului şi Leleşti, respectiv delimitat 
de Țara Năsăudului la est, Țara Lăpușului la nord, județul Cluj la sud-vest și Sălaj la 
nord-vest, Ţinutul Ciceului este inclus integral în Depresiunea Transilvaniei, 
ocupând partea nordică a dealurilor marginale ale acesteia, fapt ce susține afirmația 
conform căreia teritoriul analizat reprezintă un tampon între două zone 
depresionare majore – Depresiunea Transilvaniei și Depresiunea Lăpușului. 

Din punct de vedere al subunităților de relief ce se regăsesc în limita 
arealului de studiu, a fost identificat un sector extins al Dealurilor Ciceului (64,7%), 
respectiv suprafețe mai restrânse din Culmea Breaza (17,5%), Culoarul Someșului 
Mare (12,7%), Dealurile Sălătrucului (10,2%) și Dealurile Suplaiului (1,7%). Dacă 
Dealurile Sălătrucului și Culmea Breaza, respectiv Culoarul Someșului Mare, au 
fost analizate de Pop Gr. P. (2001) ca fiind subunități distincte ale Podișului 
Someșan, Dealurile Ciceului și cele ale Suplaiului au fost integrate de autor în 
componența Dealurilor Someșului Mare, socotită ca fiind o unitate aparte în cadrul 
Podișului Someșan (vezi 4.2.4., Figura 24).   

 Teritoriul Ținutului Ciceului se înscrie între coordonatele geografice 
23˚48’47” - 24˚4’48” longitudine estică și 47˚18’30” - 47˚21’19” latitudine nordică. 

4.2.3. Rolul reliefului în calitate de componentă a Ținutului Ciceului 
 Relieful reprezintă element constituent al bazei naturale de susținere a 

oricărei entități teritoriale, implicit a Ținutului Ciceului, cu rol de suport al tuturor 
celorlalte componente naturale, antropice și derivate, fiind, prin favorabilitățile și 
restrictivitățile ce le impune, un factor participativ la acțiunile ce au loc între 
acestea. 

Relieful Ținutului Ciceului a fost recunoscut pentru funcția de apărare și 
adăpost pe care a asigurat-o populației, începând cu perioada cuceririlor romane și, 
ulterior, în Evul Mediu, în timpul invaziilor tătare. Ridicarea Cetății Ciceului (cca. 
1304), pe Culmea Ciceului, relevă de asemenea funcția strategică pe care relieful a 
conferit-o întregului ,,ținut”, în acest sens Sighiartău E. (1928) afirma că Dealurile 
Ciceului, prin configurația morfologică, prin prezența formațiunilor vulcanice, 
întrunesc însăși calitățile unei fortărețe naturale ,,culmile late cu povârnişurile 
repezi, formate din rocă dură, permit ca ele să fie întărite şi apărate cu uşurinţă”. 
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Tuful vulcanic din configurația geologică a Dealurilor Ciceului a  fost valorificat de 
populația ciceuană ca materie primă pentru construcția locuințelor, dar și în 
scopuri economice, pentru realizarea pietrelor de moară. 

 Microregiunea analizată se caracterizează printr-un relief care aparține 
teraselor și luncilor, dealurilor joase și dealurilor înalte, ultimele fiind numite de 
unii geografi ,,de tip subcarpatic”40. Amplitudinea hipsometrică este minimă în 
Culoarul Someșului (circa 240 m) și maximă în Culmea Breaza  (974 m). 
Definindu-se prin aceste particularități, relieful ,,ținutului” a dat naștere unor 
condiții favorabile umanizării, amplasării sistemului de așezări și desfășurării 
activităților umane. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere, de 
importanță județeană, națională și europeană, un rol important l-a avut prezența 
Culoarului Someșului Mare în partea sudică a Ținutului Ciceului.  

 Concluzionând, se poate afirma că relieful Ținutului Ciceului, prin 
particularitățile sale, a avut, pe lângă funcție estetică și de suport a celorlate 
componente ale teritoriului, rolul unui factor ce a favorizat desfășurarea relațiilor 
între elementele naturale și antropice, fapt ce-i asigură un loc bine meritat în 
categoria componentelor naturale de susținere a acestei entități teritoriale. 

4.2.4. Unitățile și subunitățile morfologice ale reliefului microregiunii 
 Datorită configurației și structurii, relieful Ținutului Ciceului se 

caracterizează printr-o îmbinare a dealurilor înalte și joase cu bazinetele 
depresionare, terasele și luncile din Culoarul Someșului Mare, dispuse altimetric 
sub forma unui amfiteatru, pe direcția sud-nord.  

 Analiza principalelor unități și subunități de relief ce se regăsesc în 
teritoriul analizat este necesară, fiecare dintre acestea deține diferite particularități, 
care impun anumite condiționări în evoluția microregiunii. Ținutul Ciceului, în 
limitele sale, nu cuprinde întreaga suprafață a unor subunități de relief, ci doar un 
anumit segment al acestora, și anume: Culmea Breaza (partea sudică), Dealurile 
Ciceului (întreaga parte centrală, nordică și sudică), Culoarul Someșului Mare 
(partea sudică, înspre zona de confluență a râului Someșul Mare cu Someșul Mic), 
Dealurile Sălătrucului (partea nord-estică), Dealurile Suplaiului (un segment din 
partea sud-vestică) (Figura 24). 
  Culmea Breaza, întâlnită în unele studii de specialitate și sub denumirea de 
Culmea Brezei, prin segmentul său sudic ocupă partea nordică a Ținutului Ciceului, 
extinzându-se de la interfluviul format de râul Dobricel și Valea Mare (est), până la 

40 Relieful Ținutului Ciceului, în partea nordică, este reprezentat de Culmea Breaza, considerată de 
numeroși geografi, precum Posea Gr.  (1962), Tufescu V.  (1974), Savu Al. (1987), datorită 
configurației sale morfologice, ca fiind ,,de tip subcarpatic”, făcând parte din Subcarpații Lăpușului. 
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interfluviul format de Valea Sălătrucului și râul Goștila (vest). Aceasta se înfățișează sub 
forma unui sinclinal suspendat, modelat (vezi cap. 4.2.1.) în sedimentarul miocen, în 
structura sa geologică intrând Stratele de Hida (Pop Gr. P., 2012).  

 Culmea Breaza se caracterizează prin altitudini ridicate, ce cresc de la vest 
spre est, pe teritoriul Ținutului Ciceului aceasta înregistrează înălțimile cele mai 
ridicate din tot cuprinsul ei, precum 933 m în Vârful Alunișu, 974 m în vârful 
Breaza, 795 m în Vârful Cornul Măgurii. Ca urmare a valorilor altitudinale, această 
culme se înscrie în treapta dealurilor înalte ce formează relieful Ținutului Ciceului. 
Reprezintă o culme deluroasă unitară, greu accesibilă, impunând anumite restricții, 
atât în configurarea sistemului de așezări, cât și în echiparea teritoriului cu 
infrastructuri rutiere, ,,doar două curmături permițând circulația transversală”. 
Una dintre aceste căi ce surmontează Culmea Breaza este ,,Curmătura Popii”, 
,,înaltă (632 m), prin care se face legătura, pe valea Sălătrucului, între localitățile 
Rohia și Cășeiu”, pe traseul Cășeiu-Sălătruc-Chiuiești-Măgoaja-Rohia.  

 Orizontul de conglomerate slab cimentate, întâlnit în Culmea Breaza, a 
alimentat procesele gravitaționale, formându-se structuri extinse de glacis 
piemontan pe ambele laturi ale acesteia, care dețin bogate rezerve de apă (Savu Al., 
1987). Datorită acestor procese gravitaționale, s-au dezvoltat la sud de această 
culme bazinetele depresionare, precum Măgoaja-Strâmbu-Huta-Breaza, care prin 
stabilitatea terenurilor cu pantă relativ redusă, prin climatul de adăpost, prin 
existența unor resurse de apă și prin posibilitățile pe care le-a oferit pentru 
amplasarea căilor de comunicații, au facilitat dezvoltarea așezărilor omenești. 

 Dintre procesele geomorfologice, la nivelul sectorului de culme înscris în 
Ținutul Ciceului, se evidențiază alunecările de teren, surpările, eroziunea în 
adâncime, cu ravene, ogaşe şi torenţi (Posea Gr., 2003-2004). 

 Culmea Breaza însumează o unitate aparte, care se impune în peisaj prin 
altitudinea ridicată în raport cu relieful deluros înconjurător, fapt ce i-a determinat 
pe unii autori să nu o trateze ca unitate integrată Podișului Someșan, ci ca o unitate 
care, alături de Depresiunea Lăpușului, ar forma Subcarpații Lăpușului. Dealurile 
ce alcătuiesc Culmea Breaza au fost numite, în ansamblu sau parțial, 
,,pericarpatice” (Mihăilescu V., 1936), ,,de tip subcarpatic” (Martinuc C., 1946), ,,cu 
afinități carpatice” (Tufescu V., 1966) sau ,,Subcarpații Transilvaniei” (Badea L., 
1984, Mac I., 1972, Posea Gr., 1962). Afirmațiile acestora  este argumentat de 
existența reliefului cutat al acestei culmi, predominant monoclinal și tabular, cu 
altitudini de peste 900 m. 
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În anul 1963, Savu Al., în teza sa de doctorat, Podișul Someșan - Studiu 
Geomorfologic, asemenea autorilor menționați anterior, consideră că datorită unor 
caracteristici genetice, evolutive și morfologice deosebite, Depresiunea Lăpușului și 
Culmea Breaza reprezintă o unitate de relief aparte Podișului Someșan (Cocean P., 
Schreiber W., Cocean G., 2009). Însă, în anul 1987, în Geografia României, vol. III, 
Carpații Românești și Depresiunea Transilvaniei, ca urmare a unor noi investigații, 
autorul își schimbă poziția, extinzând limitele Podișului Someșan, incluzând de 
această dată, în interiorul lor, cele două subunități.  

  Maier A. (2001), în Podişul Someşan, populaţia şi aşezările, lasă în afara 
limitelor Podișului Someșan, nu doar Culmea Breaza, ci și Dealurile Ciceului, 
respectiv Dealurile Suplaiului, autorul aducând în acest sens numeroase și 
plauzibile dovezi de ordin morfostructural şi morfometric. În lucrarea Depresiunea 
Transilveniei (Pop Gr. P., 2012, 2001), datorită unor considerente de ordin 
structural, morfologic, hidrografic, climatic, biopedogeografic şi geografico-istoric, 
Culmea Breaza este considerată ca fiind o subunitate a Podișului Someșan. 
  Dealurile Ciceului ocupă întreaga parte centrală a Ținutului Ciceului, 
extinzându-se între interfluviul format de Valea Ilișua și Valea Mare și interfluviul 
format de râul Lelești și Gârdoul Dejului. Din suprafața totală a teritoriului analizat, 
de circa 340 km2, aproximativ 212 km2 îi revin Dealurilor Ciceului, subunitatea de 
relief principală pe care s-a conturat Ținutul Ciceului.  

 Dealurile Ciceului sunt tratate de Pop Gr. P. (2012) ca o subunitate a 
Dealurilor Someșului Mare, cu anumite elemente de specificitate: teritoriul este 
drenat de afluenții de dreapta ai Someșului Mare, apariția nucleului eruptiv neogen 
în Dealurile Ciceului și prezența în vecinătatea Culoarului Someșului Mare a unor 
fâșii de tufuri riodacitice de Dej, existența într-un spațiu relativ restrâns a mai 
multor sate ce au în denumirea lor toponimul Ciceu. De altfel, toponimul ,,Ciceu” 
își are originea în maghiară – Csucs -, cu semnificația de culme, vârf. Toponimul a 
fost preluat și în denumirea cetății și, ulterior, în denumirea entității teritoriale 
analizate. 

 Dealurile Ciceului capătă aspectul unor culmi prelungi, orientate pe 
direcția nord-sud. Această unitate de relief este modelată pe formațiuni miocene, în 
partea nordică predominând depozitele ottnangiene (argile marnoase și nisipuri, 
conglomerate într-o proporție mai redusă), iar în partea sudică dominant este 
badenianul (argile, nisipuri și tuful de Dej). Dealurile Ciceului, prin prezența 
nucleului eruptiv (riodacite bateniene), îi conferă ținutului o particularitate aparte, 
ce-l individualizează, cel puțin prin prisma elementelor sale geologice, de unitățile 
teritoriale de același tip sau de cele învecinate. Riodacitele, localizate de-a lungul 
culmii situate la vest de Valea Mare, au impus un relief cu altitudini ridicate, ce 
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depășesc 700 m în mai multe vârfuri (Vârful Pietrii 724 m, Spânzu 770 m, Măgura 
753 m, Ciceu Spânzului 747 m - aliniament cunoscut și sub denumirea de Culmea 
Ciceului). Mai mult, roca vulcanică a fost utilizată pentru confecționarea pietrelor 
de moară (Geografia României, III, 1987). Altitudinea scade de la nord spre sud, 
ajungând la înălțimi de aproximativ 300 m în apropierea Culoarului Someșului 
Mare. În cadrul acestei subunități de relief, predomină treapta dealurilor înalte, cu 
valori de peste 600 m (Figura 25).  

 Relieful Dealurilor Ciceului este definit de alternanța structurilor sinclinale 
cu cele anticlinale (sinclinoriu). Intersecția văilor ce coboară din nord, din Culmea 
Breaza sau din Munții Țibleș (Valea Ilișua), spre Someșul Mare, cu structurile 
sinclinale, a determinat apariția, îndeosebi în zona de confluență cu afluenții 
laterali, a unor mici bazinete depresionare, unde s-au dezvoltat așezările mari ale 
Ținutului Ciceului (Negrilești, Ciceu-Giurgești, Ilișua) (Pop Gr. P., 2012). Un astfel 
de bazinet depresionar, cu o dispunere de la est la vest, s-a format în partea nordică 
a Dealurilor Ciceului, la limita cu Culmea Breaza, între localitățile Breaza și 
Măgoaja. Structurile sinclinale evidențiază un nou ,,uluc depresionar, Rugășești-
Gârboul Dejului-Ciceu-Giurgești-Dobric-Chiuza”, dispus în teritoriul analizat în 
zona centrală.  

 Alte bazinete depresionare izolate s-au format, atât în partea nord-vestică a 
ținutului (în zona localităților Chiuiești-Strâmbu), cât și în partea sud-estică (în 
zona localității Ilișua). Aliniamentul de dealuri joase (Coasta Viei 546 m, Coasta 
Măgurii 456 m, Măgura 470, Vârfu Mare 483 m), dispuse în zona de contact cu 
Culoarul Someșului Mare, pun în evidență un ultim șir depresionar, ce coboară 
,,treptat sub forma unor suprafețe structurale până în Valea Someșului, unde 
majoritatea lor se termină prin fragmente bine conservate de terase, în perimetrul 
localităților Reteag, Uriu” (Geografia României, III, 1987). Cu toate aceste aspecte 
favorabile fixării sistemului de așezări, prezența structurilor anticlinale au dus la 
formarea unor sectoare de îngustare, care au condiționat dezvoltarea așezărilor, 
satele localizate în aceste sectoare având o dispunere liniară și dimensiuni mici 
(Lelești, Dumbrăveni).  

 În lipsa suprafețelor structurale, bazinetele depresionare au jucat un rol 
important, atât în consolidarea sistemului de așezări - localitățile s-au dezvoltat 
exclusiv pe văi, iar în zonele depresionare acestea au tendințe de lărgire-, în 
desfășurarea activităților agricole – îndeosebi legumicultura și pomicultura-, cât și 
în amplasarea infrastructurii rutiere – axele rutiere urmăresc ,,firul albastru” al 
râurilor, având convergența comună în Culoarul Someșului Mare, unde sunt 
localizate artere rutiere de interes național și internațional.  
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 Procesele geomorfologice, înscrise în perimetrul Dealurilor Ciceului, sunt 
diferite în funcție de activitatea antropică și structura geologică. Des întâlnite sunt 
arealele afectate de organisme torențiale - în bazinul superior al Văii Mari, în zona 
de contact cu Culoarul Someșului Mare-, alunecări de teren de tip glimee – bazinul 
Văii Ilișua, Dealul Negrileștilor.  

Dealurile Suplaiului, o altă subdiviziune a Dealurilor Someșului Mare 
(Pop Gr. P., 2002), intră în componența reliefului Ținutului Ciceului, deținând 
circa 7 km2 din suprafața totală a acestuia. Ocupă partea sud-estică a Ținutului 
Ciceului, extinzându-se de la Valea Ilișua, în partea nordică până la Culoarul 
Someșului Mare în partea sudică. Practic, reprezintă sectorul de dealuri estice ce 
flanchează ulucul depresionar format în sectorul inferior al Văii Ilișua. Asemenea 
Dealurilor Ciceului, în substratul acestei subunități de relief predomină 
formațiunile sedimentare, însă Tuful de Dej se restrânge, iar arealele cu gresii 
intercalate cu nisipuri și argile se extind (Pop Gr. P., 2012).  

 Dealurile Suplaiului se caracterizează prin altitudini ce cresc de la vest spre 
est, înregistrându-se valori de peste 800 m. În teritoriul analizat, acestea se 
suprapun treptei dealurilor joase, revenindu-le înălțimi ce rareori depășesc 400 m 
(Dealul Cetățele 477 m, Măgura Ilișua 470 m). 
  Dealurile Sălătrucului, prin sectorul lor nord, nord-estic, ocupă partea 
nordică, nord-vestică a Ținutului Ciceului, extinzându-se pe o suprafață de circa 22 
km2 la vest de Valea Sălătrucului, până spre interfluviul format între acesta și pârâul 
Goștila (afluent al râului Poiana). 

 Datorită formațiunilor sedimentare depuse în perioada Miocenului, 
Dealurile Sălătrucului se deosebesc atât de Podișul Purcăreț-Boiu Mare, al cărui 
substrat este format de sedimentarul eocen și oligocen, cât și de unitatea estică – 
Dealurile Someșului-, cu care acestea se învecinează. Pop Gr. P. (2001) precizează 
că Dealurile Sălătrucului pot fi compartimentate în două sectoare, unul vestic, cu 
numele de Dealurile Muncelului, respectiv estic, înscris de altfel în limitele 
teritoriului analizat, care poate fi definit ca Dealurile Chiuieștilor. Prezența tufului 
de Dej în substratul acestora le aseamănă mai mult cu celelalte unități care 
formează relieful Ținutului Ciceului, individualizându-l în raport cu cele 
învecinate.  

  Altitudinal, Dealurile Sălătrucului, la nivelul spațiului analizat, se 
încadrează, per ansamblu, în treapta dealurilor joase, cu înălțimi ce doar pe alocuri 
depășesc valoarea de 550 m (Dealul Crucii 628 m,Vârfu Chicera 558 m, Dealu 
Mătăhui 498 m).  



 

170 

  Situate la contactul cu Culmea Breaza, Dealurile Sălătrucului41 se 
caracterizează printr-un relief fragmentat. Văile ce le drenează, cu obârșiile în 
Culmea Breaza, prezintă bazinete depresionare bine dezvoltate. Acestor dealuri le 
aparține partea vestică a ulucului depresionar Măgoaja-Strâmbu-Chiuiești, format 
în zona de vărsare a afluentului Strâmbu în râul colector Sălătruc. Acest sector de 
lărgire a deservit localizării unei importante axe rutiere de interes național 
(DN18B), care asigură conectivitatea între localitățile situate în partea vestică a 
,,ținutului” și localitățile situate în exteriorul acestuia, precum cele două centre 
urbane cu rol polarizator, Târgu Lăpuș și Dej. Totodată, în acest bazinet 
depresionar s-a format una dintre cele mai mari localități a Ținutului Ciceului, 
Chiuiești. 
  Datorită formațiunilor mai friabile din substratul Dealurilor Sălătrucului, 
implicit a gradului ridicat de fragmentare, în arealul analizat se înscriu anumite 
procese geomorfologice: eroziunea în adâncime, surpări și alunecări de teren. 
  Culoarul Someșului Mare (sau Valea Someșului Mare în Geografia 
României, III, 1987), reprezintă una dintre unitățile de relief înscrise în Ținutul 
Ciceului, care posedă un ridicat potențial fizico-geografic, favorabil practicării 
numeroaselor activități. Prin sectorul său inferior, acesta se suprapune întregii părți 
sudice a ,,ținutului”, extinzându-se pe partea dreaptă a râului Someșului Mare, pe o 
suprafață de circa 36 km2, de la Valea Ilișua în est (din dreptul localității Cristeștii 
Ciceului), până la interfluviul format între râurile Lelești și Gârbou Dejului în vest.  
  Culoarul Someșului Mare, modelat în sedimentarul neozoic, prezintă pe 
traseul aferent Ținutului Ciceului un sector de lărgire, înregistrând peste 5 km 
lățime, cu terase bine conservate pe partea dreaptă, primele două niveluri (3-4 m și 
8-12 m) oferind condiții optime dezvoltării, atât a celor mai mari localități ale 
teritoriului analizat, precum Reteagul, Uriu, Ciceu-Mihăiești, cât și a celor mai 
importante axe rutiere, de interes național și internațional (DN17, E58, E576) și 
feroviare (magistrala 400), care asigură o bună circulație a fluxurilor de informație, 
energie, materiei, înspre și dinspre „ținut”. Luncile și terasele formate în acest 
culoar se caracterizează printr-o favorabilitate agricolă deosebită, aici 
concentrându-se cea mai mare suprafață a terenurilor exploatate pentru cultura 
cerealelor, legumelor din întregul teritoriu analizat (vezi cap. 6.3.3.).  
  Relieful de terase din Culoarul Someșului Mare pune în evidență șapte 
niveluri, cu înălțimi ce încep de la 3-4 m și 8-12 m (primele două) și ajung până la 

                                                 
41 În contextul dat, ne raportăm la compartimentul Dealurilor Sălătrucului, suprapus Ținutului 
Ciceului. 
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70-75 m și 90-114 m (ultimele două) (Geografia României, III, 1987). La nivelul
Ținutului Ciceului întâlnim toate cele șapte niveluri altitudinale.

Figura 25. Distribuția treptelor de relief la nivelul Ținutului Ciceului 

  Teritoriul aferent Ținutului Ciceului se suprapune unui relief cu altitudini 
ce cresc de la valori de circa 200 m la valori de peste 900 m. Cunoscând acest 
aspect, s-a putut recurge la o etajare a reliefului pe patru compartimente (trepte), și 
anume: treapta teraselor și luncilor (circa 200-300 m), compartimentul bazinetelor 
depresionare (250-500 m), treapta dealurilor joase (300-550 m) și treapta dealurilor 
înalte (550 – 974 m) (Figura 25). Trebuie menționat că bazinetele depresionare au 
fost vectorizate pe baza materialelor cartografice (harta topografică 1:25.000, 
modelul digital de elevație), astfel că deși cuprinde un interval altitudinal 
asemănător din punct de vedere valoric cu cel al dealurilor joase, aceste două trepte 
de relief nu se suprapun. Această etajare a reliefului este necesară, întrucât fiecare 
treaptă de relief deține anumite particularități, care oferă posibilități diferite de 
valorificare a teritoriului Ținutului Ciceului.  
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 În ceea ce privește suprafața pe care o deține fiecare treaptă de relief, se 
constată că cea mai mare îi revine treptei dealurilor înalte (41% din totalul 
suprafeței ,,ținutului”), urmată fiind de cea a dealurilor joase (28%). Însă, aspectul 
general al reliefului microregiunii este dat de altitudinile joase, predomină treapta 
dealurilor joase, a bazinetelor depresionare, respectiv a celei de terase/lunci, a căror 
înălțimi se situează sub valoarea altimetrică de 500 m. 

4.2.5.  Morfometria reliefului Ținutului Ciceului 
 Analiza particularităților morfometrice devine o necesitate într-un studiu 

de Geografie Regională, întrucât prin prisma acestora poate fi pus în evidență 
potențialul reliefului unei entități teritoriale. Această analiză permite evaluarea 
interrelaționării existente între relief și factorul antropic sau între relief și mediul 
înconjurător, dat fiind faptul că desfășurarea unor fenomene, precum și evoluția 
unor elemente ale cadrului natural sunt strâns dependente sau determinate de 
morfometria reliefului (fenomene de risc geomorfologic, zonarea particularităților 
climatice, tipologia solului, scurgerea etc.). În acest sens au fost analizate, atât 
elemente morfometrice de factură cantitivă – altitudinea reliefului, panta, 
densitatea fragmentării, cât și calitativă – expoziția versanților. 

4.2.5.1. Altitudinea reliefului 
  Altitudinea reliefului Ținutului Ciceului joacă un rol major în etajarea 
elementelor climatice și biogeografice, în particularizarea activităților antropice, a 
rețelei hidrografice, în localizarea unor resurse hidrice. Ca urmare a creșterii 
altitudinii și, implicit, a condițiilor pe care această creștere le determină la nivelul 
elementelor naturale, se impun anumite condiționări în ceea ce privește evoluția 
sistemului de așezări și pretabilitatea terenurilor agricole pentru anumite tipuri de 
culturi. 

Fără a repeta cele afirmate anterior, întrucât altitudinea reliefului a fost un 
indicator omniprezent pe parcursul cercetărilor focalizate asupra reliefului, analiza 
de față se rezumă la relevarea doar a câtorva aspecte strict legate de variația acestui 
element morfologic și influența pe care acesta a manifestat-o în plan teritorial. 
Altitudinea reliefului reprezintă unul dintre indicatorii ce au stat la baza etajării 
reliefului ,,ținutului” pe trepte (vezi cap. 4.2.3.). Aceasta crește constant în teritoriul 
studiat, notă discordantă făcând doar saltul altitudinal, de 150-200 m, ce este vizibil 
între Culmea Breaza și subunitățile de relief învecinate. Ca urmare a altitudinii 
ridicate, dar și a aspectelor ce țin de geologia substratului, Culmea Breaza se 
constituie într-o unitate de relief greu accesibilă, care determină o serie de 
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condiționări în dispunerea sistemului de așezări, a infrastructurii rutiere sau a 
activităților umane.  
  Fără a repeta cele afirmate anterior, întrucât altitudinea reliefului a fost un 
indicator omniprezent pe parcursul cercetărilor focalizate asupra reliefului, analiza 
de față se rezumă la relevarea doar a câtorva aspecte strict legate de variația acestui 
element morfologic și influența pe care acesta a manifestat-o în plan teritorial. 
Altitudinea reliefului reprezintă unul dintre indicatorii ce au stat la baza etajării 
reliefului ,,ținutului” pe trepte (vezi cap. 4.2.3.). Aceasta crește constant în teritoriul 
studiat, notă discordantă făcând doar saltul altitudinal, de 150-200 m, ce este vizibil 
între Culmea Breaza și subunitățile de relief învecinate. Ca urmare a altitudinii 
ridicate, dar și a aspectelor ce țin de geologia substratului, Culmea Breaza se 
constituie într-o unitate de relief greu accesibilă, care determină o serie de 
condiționări în dispunerea sistemului de așezări, a infrastructurii rutiere sau a 
activităților umane.  
 Prin intermediul hărții hipsometrice se constată prezența unor trepte 
altitudinale ce variază de la 223-330 m (primul interval) până la 680,1-974 m 
(ultimul interval). Valorile altitudinale cresc pe direcția sud-nord, iar altitudinea 
maximă a reliefului ,,ținutului” se înregistrează în  Vf. Breaza (974 m) din Culmea 
Breaza. 
  Repartiția suprafețelor hipsometrice pe trepte altitudinale scoate în 
evidență faptul că intervalului 330,1-490 m îi revine extensiunea teritorială cea mai 
mare (38% din totalul suprafeței Ținutului Ciceului), urmat fiind de cel al 
intervalului cuprins între 490,1-680 m (33%) (Figura 26).  
 

4.2.5.2. Adâncimea fragmentării 
 Adâncimea fragmentării, cunoscută și sub numele de fragmentarea 
verticală a reliefului sau energia de relief, reprezintă variația pe verticală a 
altitudinii pe unitatea de suprafață (Grigore M., 1979, Ungureanu Al., 1989). Cu 
alte cuvinte, reprezintă diferența dintre punctul cu  altitudinea cea mai mare și 
punctul cu altitudinea cea mai joasă pe unitatea de suprafață. 
 Adâncimea fragmentării reprezintă un important parametru al gradului de 
discontinuitate a suprafețelor morfologice, iar împreună cu alți indicatori 
morfometrici (altitudinea, panta, expoziția versanților) determină declanșarea 
anumitor procese geomorfologice, influențând implicit dezvoltarea activităților 
antropice, ca urmare a restrângerii suprafețelor plane și a celor cu pretabilitate 
mare.
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 Calculul adâncimii fragmentării reliefului Ținutului Ciceului s-a făcut prin 
raportarea la unitatea de suprafață standard, și anume km2, iar pentru o mai clară 
evidențiere a diferențelor existente între anumite areale ale ,,ținutului”, au fost 
stabilite șase clase de valori (Figura 27). 

Figura 27. Adâncimea fragmentării la nivelul Ținutului Ciceului 

Ponderea cea mai mare o dețin valorile cuprinse între 150,1-200 m/km2, 
reprezentând 35% din suprafața totală a microregiunii, suprapunându-se 
preponderent peste treapta dealurilor joase și peste cea a dealurilor înalte. Aceste 
valori ale adâncimii fragmentării sunt specifice înălțimilor de circa 500-650 m ale 
Dealurilor Ciceului, precum și părții nord-estice a Culmii Breaza (în apropierea 
localității Breaza).   

 Adâncimea fragmentării cu valori între 50,1-100 m/km2 este reprezentată 
pe suprafețe restrânse (21 km2), cu precădere în zona de contact a Culoarului 
Someșului Mare cu Dealurile Ciceului. Valorile de 0-50  m/km2 ale adâncimii 
fragmentării sunt întâlnite doar în Culoarul Someșului Mare, fapt ce scoate în 
evidenţă pretabilitatea terenurilor localizate aici pentru culturile agricole, precum și 
pentru desfășurarea altor activități antropice. 
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 Valorile cele mai ridicate ale densității fragmentării, de 200,1-250 m/km2, 
250,1-334 m/km2 (ocupă 28% din suprafața totală) se înregistrează în dealurile 
înalte ale Culmii Breaza, fiind practic o consecință a diferenței altitudinale 
înregistrată între aceste dealuri și cele învecinate (de circa 200 m). De asemenea, în 
Dealurile Ciceului, ca urmare a complexității structurii reliefului, implicit 
altitudinile relativ mari – prezența nucleului eruptiv în alternanță cu Tuful de Dej, 
cu Formațiunile de Hida – valorile adâncimii fragmentării în anumite areale 
depășesc 250 m/km2. Cele mai mari valori ale adâncimii fragmentării înregistrate în 
Ținutul Ciceului corespund nucleului eruptiv din Culmea Ciceului (Vf. Pietrei-
Dealul Măgura-Vf. Ciceul Spânzului), Dealul Săcăturii-Dealul Muncelul (Dealurile 
Ciceului), respectiv perimetrul Vf. Breaza. La nivelul Ținutului Ciceului, adâncimea 
fragmentării are valoarea medie de circa 157 m/km2.  

 Conclusiv, se poate afirma că areale extinse din suprafața ,,ținutului” se 
suprapun unor valori ale adâncimii fragmentării ridicate, fapt ce dă naștere în 
teritoriu unor aspecte cu caracter restrictiv (riscuri geomorfologice, suprafețe plane 
restrânse etc.). 

4.2.5.3. Expoziția versanților 
Expoziția versanților este un alt indicator morfometric al reliefului care 

influențează distribuția teritorială a regimului precipitațiilor atmosferice, termic 
sau eolian, dispunerea sistemului de așezări, modul de utilizare al terenului și, de 
asemenea, are implicații în declanșarea anumitor procese geomorfologice de 
versant. Analiza expoziției versanților se face după categoriile următoare: versanți 
umbriți  (cu expoziție nordică și nord-estică), semiumbriți (cu expoziție estică și 
nord-vestică), semiînsoriți (cu expoziție vestică și sud-estică) sau însoriți  (cu 
expoziție sudică și sud-vestică). 

La nivelul Ținutului Ciceului, ponderea cea mai mare este deținută de 
versanții cu expoziție sudică (18% din suprafața totală analizată), respectiv de cei cu 
orientare sud-vestică (15% din suprafața totală a ,,ținutului”). Totodată, o pondere 
mare le revine și versanților cu orientare vestică (13%) sau sud-estică (13%). 
Întrucât predomină versanții însoriți și cei semiînsoriți (59%), care au un grad 
mediu, respectiv maxim de favorabilitate pentru desfășurarea activităților 
antropice, se poate firma că expoziția versanților influențează pozitiv evoluția 
microregiunii analizate.  

Ponderea cea mai mare din suprafața ocupată cu versanții însoriți și 
semiînsoriți corespunde dealurilor înalte (în special cei cu orientare sud-est, sud-
vest) din Culmea Breaza, zonei de contact a dealurilor joase cu bazinetele 
depresionare, respectiv la contactul Dealurilor Ciceului cu terasele și luncile din 



177 

Culoarul Someșului Mare. Corespund îndeosebi versanților de stânga ai râurilor 
Lelești, Canciu, Valea Negrileștilor, respectiv versanților de dreapta ai râului 
Strâmbu și ai sectorului superior al râului Sălătrucului (sector ce se suprapune 
Culmii Breaza) (Figura 28). 

Figura 28. Expoziția versanților la nivelul Ținutului Ciceului 

Versanții umbriți și semiumbriți însumează 41% din totalul suprafeței 
Ținutului Ciceului, ponderea mai ridicată revenindu-le versanților cu expoziție 
estică (13%), respectiv celor cu expoziție nord-estică (11%), în timp ce versanții cu 
expoziție nordică și nord-vestică se extind pe suprafețe puțin mai restrânse (8%, 
respectiv 9%). Acest tip de versanți au un grad scăzut de favorabilitate, care 
determină o serie de inconveniente în desfășurarea activităților antropice, ca 
urmare a umidității ridicate și a temperaturii mai scăzute înregistrată în arealele cu 
acest tip de versanți. Au o răspândire insulară, de-a lungul văilor, de regulă 
poziționați opus celor însoriți sau semiînsoriți. Corespund în general altitudinilor 
ridicate ale Dealurilor Ciceului, precum sunt versanții de dreapta ai râurilor Canciu 
(și afluenții săi), Valea Negrileștilor sau dealurilor joase ale Sălătrucului, situate pe 
partea dreaptă a Văii Sălătrucului. Interesantă este însă analiza tipologiei 
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expoziției versanților situați de-a lungul Văii Mari, întrucât alternanța între cele 4 
clase de versanți determină un mozaic aparte, fără a putea determina predominanța 
unei anumit tip al expoziției versanților. 

4.2.5.4. Panta versanților 
 Reprezintă un indicator morfometric exprimat în grade sexagesimale sau 

centesimale, iar prin prisma acestuia pot fi definite stadiul evolutiv al reliefului 
(trepte de relief), pretabilitatea terenurilor (pentru agricultură, pentru amplasarea 
infrastructurii edilitare și de transport, a așezărilor) cu implicații deosebite în 
declanșarea anumitor procese de versant. 

 Categoriile de pantă caracteristice versanților Ținutului Ciceului sunt 
(Figura 29):  

‐ 0,10˚-2˚ - deține o pondere mică din teritoriul analizat, de circa 4%. 
Corespunde suprafeţelor uşor înclinate, specifice îndeosebi teraselor și 
luncilor din Culoarul Someșului Mare sau bazinetelor depresionare și 
dealurilor joase. Această categorie caracterizează terenurile pretabile pentru 
cultivarea unor agricole și amplasării infrastructurii de transport. În zona 
de luncă, prezintă un grad mare de risc la inundații.  

‐ 2,1˚–7˚ - definesc suprafeţele moderat înclinate, acestea extinzându-se pe 
circa 25% din teritoriul ,,ținutului”. Ponderea cea mai mare îi corespunde 
Culoarului Someșului Mare, iar apoi, într-o mai mică măsură, dealurilor 
joase. Acest tip de categorie de pantă generează anumite procese 
geomorfologice cu manifestare punctuală, având un grad redus de 
restrictivitate în ceea ce privește lucrările agricole. 

‐ 7,1˚-16˚ - deține o pondere semnificativă din suprafața totală a 
microregiunii, circa 41%. Se identifică cu suprafețele înclinate, specifice 
îndeosebi dealurilor înalte (Culmea Breaza) și celor joase (Dealurile 
Ciceului). Prezintă un risc mare de declanșare a unor procese 
geomorfologice, impunând o serie de restrictivități în ceea ce privește 
utilizarea agricolă. 

‐ 17˚-30˚ - caracteristică suprafeţelor cu pantă mare. Deține o pondere mare 
din suprafața bazinetelor depresionare, a dealurilor înalte și cea a dealurilor 
joase, însumând aproximativ 28% din teritoriul analizat. Versanții cu acest 
tip de pantă sunt definiți de suprafeţe afectate de procese geomorfologice și 
cu restricții , impunând totodată restricţii majore în ceea ce priveşte 
utilizarea agricolă și realizarea construcţiilor şi a infrastructurii edilitare şi 
rutiere. 
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‐ 31˚–41˚- se identifică cu suprafeţele accentuat înclinate, rareori întâlnite în 
Ținutul Ciceului (2% din suprafața acestuia). Bazinetele depresionare, în 
apropierea râului în jurul căruia s-au format, prezintă o pantă accentuată 
(bazinetul format în zona localității Negrilești), de asemenea acest tip de 
pantă îi este caracteristic și arealului vulcanic din Dealurile Ciceului, 
precum și versanților cu altitudine ridicată din Culmea Breaza. Acestă 
categorie de pantă implică o multitudine de procese geomorfologice, 
alunecări de teren, precum și numeroase restrictivități în desfășurarea 
activităților omenești. 

‐ 42˚-54˚- corespunde suprafețelor cu pantă foarte mare, puternic înclinate 
din Ținutul Ciceului. Însă, un aspect pozitiv este acela că această categorie 
deține o pondere total nesemnificativă din suprafața analizată (sub 1%). 
Este specifică abrupturilor din Culmea Breaza sau arealului vulcanic din 
Dealurile Ciceului, însă au o repartiție punctuală, pe suprafețe extrem de 
mici. Suprafețele sunt afectate de procese geomorfologice și, de cele mai 
multe ori, acestea nu pot fi valorificate din punct de vedere economic. 

Figura 29. Panta versanților 
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4.2.6. Elemente de favorabilitate și restrictivitate impuse de specificul 
reliefului Ținutului Ciceului 

Particularitățile configurației, structurii și morfometriei reliefului 
microregiunii analizate, surprinse în partea anterioară a studiului, impun o serie de 
elemente de favorabilitate și/sau de restrictivitate în teritoriu. În vederea reflectării 
impactului pe care componenta morfologică l-a avut în evoluția Ținutului Ciceului 
s-au analizat corelațiile relief-distribuția sistemului de așezări, respectiv relief-
desfășurarea activităților antropice.

4.2.6.1.  Rolul reliefului în dispunerea sistemului de  așezări42 
 Relieful Ținutului Ciceului, prin configurația și structura sa, a creat condiții 

favorabile de locuire încă din cele mai vechi timpuri, mărturie stând numeroasele 
dovezi arheologice descoperite în teritoriu. Acest fapt s-a datorat, pe de-o parte, 
altitudinilor reduse care au permis concentrarea populației și fixarea sistemului de 
așezări omenești, iar, pe de altă parte, prezenței catenei deluroase înalte – Culmea 
Breaza -, greu accesibile, în partea nordică a ,,ținutului”, precum și dezvoltării, în 
sectorul superior al râurilor, a unor bazinete depresionare, i-au conferit acestui 
teritoriu rolul de adăpost, contribuind la permanentizarea unei memorii colective 
la nivelul populației. 
  Rolul reliefului în dezvoltarea sistemului de așezări este unul bine definit. 
În acest sens, Petrescu-Burloiu I. (1967) afirma că încă înainte de a se contura o 
așezare, asupra teritoriului în care aceasta urmează să ia ființă, acționează o serie de 
factori fizico-geografici, istorici, politico-economici, aceștia având drept consecință 
o distribuție inegală a elementelor favorabile locuirii, oferite de cadrul natural.
Localitățile iau naștere în arealul unde se concentrează aceste caracteristici, creând
puncte habitaționale de nivele diferite de potențialitate, reflectate în dimensiunile,
tipologia și funcțiile așezărilor (Popa N., 1999).

În cazul Ținutului Ciceului, un rol important în organizarea habitatului 
rural l-a avut dispunerea reliefului pe cele patru trepte (lunci/terase, bazinete 
depresionare, dealuri joase, dealuri înalte) identificate și analizate în cadrul acestui 
studiu (vezi cap. 4.2.3.). Așadar, analizându-se condițiile pe care fiecare treaptă de 
relief le oferă în dispunerea sistemului de așezări, se evidențiază faptul că aspectul 
de maximă favorabilitate în acest proces a avut-o dezvoltarea bazinetelor 
depresionare, care, prin extindere, stabilitatea terenurilor, altitudinea relativ 

42 Rezultate parțiale ale capitolului ,,Rolul reliefului în dispunerea sistemului de  așezări” au fost 
publicate de Potra Alexandra-Camelia, (2015), în Influența reliefului în dispunerea sistemului de 
așezări și în activitățile economice. Studiu de caz: Ținutul Ciceului, Geo-Carpathica, anul XV, nr. 15, 
Sibiu, pp. 75-82. 
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redusă, climatul de adăpost, existența unor resurse de apă au facilitat dezvoltarea 
așezărilor omenești, azi, aici concentrându-se unele dintre cele mai mari localități 
ale Ținutului Ciceului (Chiuiești, Negrilești, Ciceu-Giurgești) și acest tip de treaptă 
de relief deține ponderea cea mai mare din suprafața construită a microregiunii 
analizate (circa 35%). Caracterul restrictiv în ceea ce privește dezvoltarea 
habitatelor umane, la nivelul bazinetelor depresionare, se datorează pantei relativ 
mare – la nivelul acestei trepte de relief predomină valori ale pantei cuprinse între 
15˚-30˚, - corespunzătoare mai cu seamă zonei de contact a acestora cu dealurile 
înalte (bazinetul depresionar format în zona localității Chiuiești, Măgoaja-
Strâmbu-Huța-Breaza). În arealele cu suprafețele înclinate din bazinetele 
depresionare, localitățile au o dispunere liniară, de-a lungul văilor, o extindere 
laterală cunosc doar acele așezări care s-au dezvoltat în zona extinsă de confluență a 
râurilor.  
  Luncile și terasele din Culoarul Someșului Mare reprezintă o altă treptă de 
relief care a oferit condiții prielnice pentru localizarea și evoluția sistemului de 
așezări, concentrând circa 26% din suprafața construită a Ținutului Ciceului. 
Stabilitatea terenurilor (interval de pantă 2˚-7˚), suprafețele continue (adâncimea 
fragmentării sub 50 m/km2) și extensiunea mare a suprafețelor plane au reprezentat 
suportul dezvoltării celor mai mari localități ale ,,ținutului”, acestea putând lua 
amploare și pe direcții laterale (vezi cap. 5.4.3.), precum Uriu, Petru Rareș, Ciceu-
Mihăiești (Figura 30). La nivelul acestei trepte de relief, rolul limitativ în ceea ce 
privește instalarea habitatului uman, le revine îndeosebi luncilor cu înălțimi joase, 
cu o pantă care nu depășește 2˚ și unde există un risc vădit de inundații (cazul 
localității Cristeștii Ciceului este relevant în acest sens). 
  Dealurilor joase ale Ținutului Ciceului le revine un procent redus din 
suprafața construită, circa 14%. Relieful structural cutat, format din sinclinale și 
anticlinare, ce caracterizează deopotrivă, atât dealurile joase, cât și dealurile înalte 
ale ,,ținutului”, a condiționat dezvoltarea așezărilor. Dealurile joase din partea 
centrală și central-nordică a ,,ținutului” devin o fâșie de tampon între dealurile 
înalte și bazinetele depresionare, fiind astfel o treaptă de eroziune, fapt ce introduce 
o serie de condiționări pentru habitat (instabilitatea versanților, procese
geomorfologice, adâncimea fragmentării mare, panta peste 15˚). Dealurilor joase
din partea estică, sud-estică a Ținutului Ciceului le sunt caracteristice particularități
morfometrice - panta redusă (7˚-16˚), adâncimea fragmentării sub 150 m/km2,
preponderent versanți însoriți și semiînsoriți-, favorabile amplasării sistemului de
așezări.
  Dealurile înalte prezintă particularități ale substratului geologic și ale 
configurației morfologice asemănătoare cu cele ale dealurilor joase, impun un 
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caracter restrictiv în ceea ce privește instalarea și evoluția habitatului uman. Totuși, 
acestea dețin o pondere semnificativă din suprafața construită a Ținutului Ciceului, 
circa 25%, însă localitățile s-au dezvoltat de-a lungul râurilor sau pe fundul văilor, 
și nu pe culmile înalte, unde valorile indicatorilor morfometrici relevă caracterul 
limitativ al acestei trepte de relief.  

 Diferența de peste 200 m, ce separă Culmea Breaza de unitățile de relief 
învecinate, precum și faptul că această culme este una unitară și greu accesibilă, a 
generat condiții restrictive pentru amplasarea așezărilor omenești.  

 Trecerea ușoară de la o treaptă de relief la alta, fără variații mari de 
altitudine, exceptând partea nordică a Ținutului Ciceului, s-a constituit într-un 
element favorabil pentru evoluția habitatului uman, azi nu mai puțin de 66% din 
numărul total al localităților fiind situate la contactul a două sau trei trepte de relief 
(Figura 30). 

 Avându-se în vedere treptele de relief existente la nivelul Ținutului 
Ciceului, s-au identificat anumite tipuri morfologice de așezări (Figura 30) (vezi 
Potra Alexandra-Camelia, 2015): 
 așezări situate în întregime într-o unitate de relief – acestea s-au

dezvoltat, atât pe direcția E-V, cât și pe direcția S-N. În lunci și terase sunt
dispuse localitățile Bața și Cristeștii Ciceului, în bazinetele depresionare s-
au dezvoltat Chiuiești, Ciceu-Giurgești și Lelești, în dealurile joase este
amplasată doar localitatea Hășmașu Ciceului, iar în cele înalte, localitățile
Breaza și Huța.

 așezări situate la contactul a două trepte de relief – acestea beneficiază de
o complexitate a resurselor naturale și de prezența pajiștilor și terenurilor
agricole.  Patru situații definesc teritoriul analizat: așezări situate la
contactul teraselor cu bazinetele depresionare (Ciceu-Mihăiești, Petru
Rareș, Uriu); așezări situate la contactul bazinetelor depresionare cu
dealurile joase (Ilișua și Dumbrăveni); așezări situate la contactul
bazinetelor depresionare cu dealurile înalte (Valea Cășielului și Dosu
Bricii); așezări situate la contactul dealurilor joase cu cele înalte (Ciceu-
Corabia);

 așezări situate la contactul a trei trepte de relief. Este vorba despre cinci
așezări dezvoltate în zona de contact a bazinetelor depresionare cu dealurile
joase și cu cele înalte (Măgoaja, Valea lui Opriș, Negrilești, Purcărete).
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Figura 30. Distribuția localităților la nivelul treptelor de relief 

4.2.6.2. Influența reliefului asupra funcționalității economice a 
Ținutului Ciceului43  
  Organizarea funcțională a teritoriului Ținutului Ciceului este influențată, 
în mare măsură, de configurația și structura reliefului. Drept urmare, fiecare treaptă 
de relief introduce anumite particularități și condiționări în desfășurarea 
activităților economice.  

 Funcționalitatea economică a Ținutului Ciceului, dat fiind faptul că acesta 
reprezintă un spațiu în întregime rural, este cea agro-pastorală. Funcționalitatea 
industrială a „ținutului” este slab reprezentată, bazându-se pe valorificarea 
resurselor agro-pastorale, a produselor agricole, în completarea cărora au venit 
resursele forestiere și cele de piatră existente în teritoriu.  

 Analizându-se organizarea activităților economice la nivelul treptelor de 
relief, au fost identificate următoarele situații (Potra Alexandra-Camelia, 2015):  

43 Rezultate parțiale ale capitolului ,,Rolul reliefului în dispunerea sistemului de  așezări” au fost 
publicate de Potra Alexandra-Camelia, (2015), în Influența reliefului în dispunerea sistemului de 
așezări și în activitățile economice. Studiu de caz: Ținutul Ciceului, Geo-Carpathica, anul XV, nr. 15, 
Sibiu, pp. 75-82. 
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 activități economice ce se desfășoară în luncile și terasele Culoarului 
Someșului Mare, acestea reprezentând de altfel principala zonă agricolă a 
microregiunii. Aici, datorită particularităților indicatorilor morfometrici, 
dar și a celor legate de pedologie și climă, sunt concentrate suprafețe 
extinse de teren arabil, pretabile pentru culturi cerealiere, legumicultură și 
pomicultură. 

 activități economice ce se desfășoară în bazinetele depresionare, acestea 
sunt asemănătoare cu cele ce se desfășoară în dealurile joase. Datorită 
configurației morfologice, terenul este exploatat pentru legumicultură 
(îndeosebi în bazinetele depresionare), cultura cartofului, în dealurile a 
căror pantă este relativ redusă, și pomicultură. Dealurile joase, datorită 
suprafețelor lor acoperite de pășuni și fânețe, favorizează activitățile 
economice bazate pe creșterea animalelor.  

 activități economice ce se desfășoară în dealurile înalte. Înălțimile relativi 
mari, versanții semiumbriți și umbriți, panta peste 15˚ au favorizat 
dezvoltarea fondului forestier (zona Culmii Breaza), ce susține activități 
industriale axate pe prelucarea lemnului. Totodată, aici, sunt localizate 
suprafețe întinse ocupate de pășuni și fânețe, fapt ce a contribuit la 
dezvoltarea agriculturii axate pe creșterea animalelor, îndeosebi oi.  

 Gradul cel mai mare de favorabilitate pentru desfășurarea agriculturii, 
amplasarea sistemului de așezări și a rețelei de drumuri definește treptele de relief 
joase, precum luncile și terasele din Culoarul Someșului Mare, respectiv bazinetele 
depresionare. 

 Ținându-se cont de particularitățile indicatorilor morfometrici care 
influențează dezvoltarea activităților economice (agro-pastorale, forestiere) și 
dispunerea sistemului de așezări, s-a recurs la realizarea unei analize GIS, prin 
intermediul căruia au fost redate suprafețele teritoriului în funcție de  gradul de 
pretabilitate al reliefului (Figura 31).  

 În linii mari, metodologia, în prima fază, a constat în realizarea unor clase 
de pretabilitate: 

 clasa 1 - suprafețe cu panta de 0˚-7˚ și cu adâncimea fragmentării sub 100 
m/km2. Acestea au fost considerate ca având favorabilitatea maximă pentru 
toate tipurile de utilizări; 

 clasa 2 - suprafețe cu panta de 7˚-16˚, semiumbrite, adâncimea 
fragmentării între 100- 200 m/km2. Aceste suprafețe au fost considerate ca 
având o favorabilitate medie în agricultură și construcții; 
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 clasa 3 - suprafețe cu panta de 7˚-16˚, semiumbrite și umbrite. Acestora le-
a fost asociată o favorabilitate mare/maximă în economia forestieră, scăzută 
în construcții și nefavorabile pentru agricultură; 

 clasa 4 - suprafețe însorite, cu pantă de 7˚-16˚, adâncimea fragmentării sub 
200 m/km2, cu favorabilitate mare în agricultură, medie în construcții; 

 clasa 5 - suprafețe semiînsorite, cu panta de 7˚-16˚, adâncimea fragmentării 
sub 200 m/km2. Acestor suprafețe li s-a atribuit o favorabilitate mare în 
construcții, medie în agricultură; 

 clasa 6 – suprafețele cu pantă  de 16˚-40˚, cu favorabilitate maximă pentru 
economia forestieră, nefavorabile agriculturii și construcțiilor; 

 clasa 7 - suprafețe cu o pantă peste 40˚, impun condiții de restrictivitate 
pentru orice tip de activitate economică. 

Figura 31. Pretabilitatea reliefului pentru desfășurarea activităților economice 

 Altitudinea reliefului Ținutului Ciceului, datorită valorilor care, la nivel 
general, nu generează restrictivități în desfășurarea activităților economice sau în 
dispunerea sistemului de așezări, nu a reprezentat un indicator morfologic luat în 
calcul în stabilirea claselor de pretabilitate. Din punct de vedere hipsometric, s-a 
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plecat de la premisa că toate suprafeţele de teren situate altitudinal până la limita de 
974 m nu au un caracter care să limiteze activitățile umane. 

 Pe baza claselor de pretabilitate create anterior, s-a realizat un model de 
analiză spațială GIS, ce a presupus utilizarea metodelor (tehnica overlay) de 
suprapunere a unor layere multiple și care să combine optim seturile de date, iar 
rezultatele obținute cuprind informații coerente în ceea ce privește pretabilitatea 
reliefului pentru desfășurarea activităților umane. Așadar, acest model a presupus 
abordarea concomintentă a claselor mai sus stabilite. În urma aplicării acestui 
model, teritoriul Ținutului Ciceului este evidențiat în funcție de pretabilitatea 
reliefului pentru desfășurarea activităților economice și dezvoltarea sistemului de 
așezări (Figura 31).  

4.3. COMPONENTA CLIMATICĂ A ȚINUTULUI CICEULUI 

4.3.1. Particularitățile elementelor climatice  
 Componenta climatică a Ținutului Ciceului, prin particularitățile sale (spre 

exemplu, cele ce au dat naștere topoclimatului de adăpost), a favorizat amplasarea 
sistemului de așezări și desfășurarea activităților economice (agricole, turism etc.) 
și, prin acțiunea conjugată cu relieful, a contribuit la etajarea biopedologică și 
regionalizarea activităților agricole. Drept urmare, analiza de față s-a focalizat, în 
limita datelor obținute de la instituțiile de profil, pe surprinderea particularităților 
elementelor climatice manifestate în Ținutul Ciceului, inclusiv a caracterelor ce au 
dat naștere topoclimatelor, a relației de dependență și interdependență existentă 
între acestea și celelalte componente ale teritoriului (relief, componentă 
biopedologică, activități agricole etc.). 

4.3.1.1. Temperatura  
 Încadrat în zona climatului temperat continental, Ținutul Ciceului se 

caracterizează prin câteva particularități climatice date de masele de aer umede și 
ușor mai reci, de influență climatică vestică și nord-vestică, ce pătrund în teritoriu 
prin „Poarta Someșană” (Jugul Intracarpatic), respectiv de climatul de adăpost, 
oferit de proximitatea catenelor muntoase ale Grupei Nordice a Carpaților 
Orientali, care s-au constituit într-o barieră naturală în calea maselor de aer reci, 
estice și nord-estice. Prezența maselor vestice și nord-vestice imprimă ,,ținutului” 
un climat relativ umed și răcoros, caracterizându-se prin temperaturi medii anuale 
ce oscilează între 6˚C și 9˚C, cu veri mai răcoroase (18˚-20˚ în iulie) și ierni blânde 
(-2˚- 4˚).  
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 Temperatura medie anuală este repartizată firesc în funcție de altitudine, 
astfel în partea nordică a Dealurilor Ciceului, unde înălțimile depășesc 600 m, tma44 
este cuprinsă între 6˚-8˚C, în timp ce în partea sudică a acestor dealuri (altitudini 
de 350 -500 m), tma depășește valoarea de 8˚C, ajungând până la 8,5˚-9˚C la limita 
cu Culoarul Someșului Mare. Temperaturi medii anuale mai reduse, de circa 6˚-
7˚C, se înregistrează în Culmea Breaza, unde altitudinile depășesc 800 m. În 
Dealurile Sălătrucului, la fel ca și în Dealurile Suplaiului (dealuri joase), 
temperatura medie anuală înregistrează valoarea de 7˚-8˚C (Morariu T., Buta I., 
Maier M., 1972, Pop Gr. P., 2010). Umezeala relativă a aerului, la nivelul Ținutului 
Ciceului, înregistrează media anuală de circa 78-80%. 

 Valoarea temperaturii medii multianuale, calculată pe baza datelor 
înregistrate la stația meteo Dej, cea mai apropiată astfel de unitate sub a cărei 
administrație meteorologică intră și teritoriul analizat, în intervalul 1961-2010, a 
fost de 8,6˚C, valoarea maximă a tma (10,3˚C) fiind consemnată în anul 2007, iar 
valoarea minimă (6,9˚C) în anul 1986 (Figura 32). Conform graficului, de cele mai 
multe ori, valorile temperaturii medii anuale, în intervalul analizat, s-au poziționat 
între 8-9˚C, iar pe parcursul ultimilor ani a fost sesizată o ușoară creștere a valorii 
acestui indicatori, cu tendința de a depăși 9,3˚C. 

Figura 32. Valorile temperaturii medii multianuale, calculate pe baza datelor înregistrate la stația Dej 
(1961-2010) 

Sursa datelor: Centrul Meteorologic Transilvania Nord 

4.3.1.2. Precipitațiile 
 Precipitațiile atmosferice reprezintă un alt element climatic important, de 

care depinde rezerva de umezeală a solului și alimentarea râurilor, implicit 
desfășurarea activităților antropice. Dat fiind faptul că funcționalitatea ,,ținutului” 
este cea agro-pastorală, acest indicator capătă o semnificație deosebită în teritoriul 
analizat.  

Repartiția cantității precipitațiilor se face în funcție de altitudini, media 
anuală a acesteia variază între 600-700 mm în partea central-sudică a Ținutului 
Ciceului, unde altitudinea nu depășește 500 m, la circa 700-800 mm la altitudini 

44 Temperatura medie anuală. 
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mai ridicate (600-974 m, Culmea Breaza, Culmea Ciceului) (Pop Gr. P., 2001, 
Ilovan Oana-Ramona, 2009, Cocean P. coord., 2011).  

 În perioada 1961-2010, la stația meteorologică Dej, cantitatea 
precipitațiilor medii multianuale a fost de 635,6 mm. Valoarea cea mai redusă a 
precipitațiilor medii anuale, de 409,1 mm, s-a înregistrat în anul 1961, iar cea mai 
mare, de 876,1, în anul 1978. În general, cantitatea precipitațiilor variază între 600-
700 mm/an, doar în ultimii 13 ani se constată tendința majoră de a depăși această 
limită (Figura 33). 

 Pe baza unor date înregistrate în perioada 1970-2008, la posturile 
pluviometrice Chiuiești, Poiana Blenchii și Beclean, se evidențiază faptul că cea mai 
mare cantitate de precipitații, de 1051,1 mm (media anuală), s-a înregistrat în anul 
1980, fiind un an cu predominarea activității ciclonice și frontale, la postul 
pluviometric Chiuiești, iar cea mai scăzută, în anii cu deficit pluviometric, de circa 
450-500 mm, în Dealurile Ciceului (Irimia Ioana, 2011).

Figura 33. Valorile precipitațiilor medii multianuale, calculate pe baza datelor înregistrate la stația Dej 
(1961-2010) 

Sursa datelor: Centrul Meteorologic Transilvania Nord 

4.3.2. Topoclimatele manifestate la nivelul Ținutului Ciceului 
 În manifestarea și tipologizarea topoclimatelor o influență aparte o are 

relieful, care prin altitudine, impune anumite specificități teritoriale, materializate 
în topoclimate de depresiune, de dealuri, de munte, iar, în funcție de formele de 
relief, se poate vorbi despre topoclimate de versant, de culmi deluroase și montane, 
terase, văi, chei, defilee etc. Vegetația determină topoclimate de pădure, de fâneață 
(Filimon Luminița, 2012).  

Pe baza celor precizate anterior și a condițiilor climatice ce se manifestă la 
nivelul Ținutului Ciceului, au fost identificate mai multe tipuri de topoclimate, a 
căror manifestare este adesea vizibilă în modul de utilizare al terenurilor și, în 
general, în activitățile antropice. Așadar, în bazinetele depresionare se manifestă 
topoclimatul de vale, cu temperaturi mai ridicate cu 1˚-3˚C decât media înregistrată 
la nivelul ,,ținutului”, frecvent acest tip de topoclimat este însoțit de fenomenul de 
ceață, iar vara cantitatea de precipitații este mai mare cu circa 200 mm în raport cu 
cea aferentă altor părți ale microregiunii analizate. Datorită inversiunilor termice, 
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în arealele în care se manifestă topoclimatul de vale, primăvara se înregistrează 
brume și înghețuri târzii, iar toamna brume timpurii. 
  Topoclimatul de platou se manifestă la nivelul dealurilor joase ale Ținutului 
Ciceului și se caracterizează prin precipitații mai reduse și temperaturi mai mari cu 
1˚-2˚C decât media anuală înregistrată la nivelul ,,ținutului”. Un rol aparte în aceste 
diferențe climatice o au orientarea versanților, întrucât cei cu expoziție nordică au 
o umiditate mai mare și temperaturi scăzute, iar cei cu orientare sudică se
caracterizează prin climat mai blând, acestui fapt datorându-se și pretabilitatea
acestui tip de versanți pentru practicarea pomiculturii.

Alte tipuri de topoclimate identificate în Ținutul Ciceului au fost: cel al 
teraselor și luncilor (culoar, defileu), specific Culoarului Someșului Mare, situate 
altitudinal la 200-400 m, caracterizat prin umiditate ridicată și temperaturi medii 
anuale ce depășesc 9˚C; cel al dealurilor înalte (între 550-900 m), caracteristic 
Culmii Breaza, Dealurile Ciceului, cu temperaturi medii anuale mai mici de 7˚C, 
precipitațiile medii anuale depășesc valoarea de  800 mm; topoclimatul pajiștilor 
(fânețelor, pășunilor, poienilor) se manifestă la nivelul dealurilor joase și înalte, 
fiind însoțit de fenomene de inversiuni termice, iar vântul, în lipsa unor obstacole, 
înregistrează viteze mari. 

4.4. COMPONENTA HIDRICĂ A ȚINUTULUI CICEULUI  

4.4.1. Apele de suprafaţă şi caracteristicile lor hidrografice 
 Cele mai importante resurse hidrice ale Ținutului Ciceului sunt apele de 

suprafață, reprezentate de cursurile de râuri permanente și temporare. Întreaga 
entitate teritorială este localizată în Bazinul Hidrografic Someș, râurile ce 
traversează ,,ținutul”, exceptându-l pe cel care străbate partea nord-vestică a 
teritoriului (Valea Sălătrucului și afluenții săi), tributar direct râului Someș, aparțin 
subbazinului (subsistemului) hidrografic al Someșului Mare. Ținutul Ciceului este 
traversat doar de afluenți de dreapta ai Someșului Mare, respectiv de afluenți de 
dreapta ai Someșului (Figura 34). Subsistemul hidrografic Someșul Mare 
colectează prin intermediul râurilor Ilișua, Valea Mare, Lelești, apele din Culmea 
Breaza, Dealurile Ciceului, Dealurile Suplaiului și Culoarul Someșului Mare, în 
timp ce râul Valea Sălătrucului, afluent de dreapta al Someșului colectează apele 
din Dealurile Sălătrucului, respectiv cele din vestul Culmii Breaza (vestul 
segmentului din Culmea Breaza înscris în limitele ,,ținutului”).  

Râul Someșul Mare formează limita sudică a Ținutului Ciceului, devenind 
în același timp colector principal al râurilor ce străbat teritoriul analizat. Din punct 
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de vedere al cantității de apă, reprezintă râul cu cele mai mare debit, acesta 
înregistrând la stația hidrometrică Beclean, în perioada 1968-2005, un debit mediu 
multianual de 47,9 m3/s. Ținutului Ciceului îi revine o parte din sectorul inferior al 
Someșului Mare, desfășurat pe o lungime de circa 16 km  (lungimea totală a 
Someșului Mare, fiind de 111,6 km), între localitatea Cristeștii Ciceului și cumpăna 
de apă formată de pârâurile Lelești și Valea Gârbăul Dejului.  

  Unul dintre cei mai importanți afluenți ai Someșului Mare și care străbate 
partea sud-estică a ,,ținutului” este Valea Ilișua, ce se formează pe teritoriul 
comunei Târlișua, prin confluența Văii Izvorului cu Valea Lungă, acestea avându-și 
obârșiile în Munții Țibleș. Valea Ilișua are o lungime de 52 km, din care Ținutului 
Ciceului îi revine circa 10 km (din sectorul inferior), altitudinea medie a bazinului 
hidrografic este de 493 m, iar debitul mediu multianual de 3,211 m3/s, calculat 
pentru perioada 1968-2005 la stația hidrometrică Cristeștii Ciceului (Ujvari I., 
1972, Irimia Ioana, 2011). Afluenții cei mai importanți ai acestuia pe care îi 
colectează de pe teritoriul ,,ținutului” sunt Valea Nazanie (afluent de stânga), Valea 
Hășmaș și Valea Chițaru (afluenți de dreapta).  

  Un alt afluent al Someșului Mare, care colectează cea mai însemnată 
cantitate de apă din Ținutul Ciceului, este Valea Mare. Avându-și izvorul în 
teritoriul analizat, ,,sub contraforturile estice ale Culmii Breaza” (Cocean P. coord., 
2011), Valea Mare se desfășoară în totalitate pe teritoriul Ținutului Ciceului, având 
o lungime de circa 28 km și o suprafață a bazinului de 155 km2, extinzându-se pe
circa o jumătate din suprafața microregiunii analizate. Își adună rezervele de apă
din afluenții de stânga, precum Valea Roșu, Valea lui Bucur, Valea Șirilor, dar mai
cu seamă din cei de dreapta, care sunt mult mai numeroși, dintre care Valea
Varului, Valea Purcărețului, Valea Usoi, Valea Negrileștilor, Canciu cu afluenții
acestora.
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Tabelul 5. Potențialul scurgerii medii multianuale (1968-2005)
la nivelul principalelor bazine hidrografice analizate

Cursul de apă Q (m3/s) q (l/s.km2) V (mil.m3) Y (mm) 

Ilișua 3,36 9,563 105.960 301

Valea Mare 1,023 6,563 32.261 207 

V. Sălătrucului 1,001 6,715 31.565 211 

Lelești 0,159 5,484 5.014 173
Sursa datelor: Irimia Ioana, 2011 

Tabelul 6. Potențialul scurgerii medii multianuale (1968-2005)

Unitate de relief Q (m3/s) q (l/s.km2) V (mil.m3) Y (mm) 

Culmea Breaza 0,741 8,6 23.375 273
Dealurile 
Ciceului 2,295 6,3 91.534 217
Dealurile 

Sălătrucului 0,9 5,9 39.075 189
Sursa datelor: Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa 

  Pârâul Lelești își are izvoarele în Dealurile Ciceului, în nordul localității cu 
același nume, bazinul acestuia extinzându-se în întregime pe teritoriul Ținutului 
Ciceului. Are o lungime relativ redusă, de circa 8 km și o suprafață a bazinului de 
27 km2. Colectează o cantitate redusă de apă de pe versanții sud, sud-vestici ai 
Dealurilor Ciceului, între afluenții săi numărându-se Valea Sidrieș, Valea Poha. 
  Valea Sălătrucului se formează pe teritoriul Ținutului Ciceului, la nord de 
localitatea Măgoaja, la confluența unor pârâuri (Valea Lacului, Valea Pleșei) care își 
au izvoarele în Culmea Breaza. Ținutului Ciceului îi revine sectorul superior al 
acestui râu, respectiv 13 km din lungimea de 26 km pe care o măsoară în total 
Valea Sălătrucului. În perioada 1968-2005, acesta a înregistrat la postul hidrometric 
Cășeiu un debit multianual de 1,033 m3/s. Principalii săi afluenți ce străbat 
teritoriul analizat sunt Strâmbu, care la rândul său are numeroși alți afluenți, 
respectiv Valea Bricii, Valea Leurdei (afluenți de stânga), Valea Copșoara (afluent 
de stânga). 

  Scurgerea medie reprezintă un indicator de cuantificare a resurselor hidrice 
dintr-un teritoriu. Evaluarea scurgerii medii anuale se face prin prisma unor 
indicatori precum debitul mediu (Q, măsurat în m3/s) și volumul scurgerii (V, 
 măsurat în mil. m3), aceștia determinând potențialul scurgerii.  

Caracterizarea resurselor de apă dintr-un teritoriu se face pe baza înălțimii 
stratului scurgerii (Y, măsurat în mm) și scurgerea specifică (q, măsurată în 
l/s.km2). Analiza scurgerii medii multianuale la nivelul principalelor bazine hidrografice 
din Ținutul Ciceului, 
în perioada 1968-
2005, relevă faptul că 
valori mai însemnate 
îi revine bazinului 
Ilișua, urmat fiind de 
cel al Văii Mari și 
Sălătrucului (Tabel 
5).   

 Repartiția 
potențialului 
scurgerii medii 
multianuale la 
nivelul subunităților 
de relief evidențiază 
faptul că volumul de 
apă colectat din 
Dealurile Ciceului 
este mult mai mare decât cel colectat din Culmea Breaza sau Dealurile Sălătrucului, 
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Tabelul 7. Regimul scurgerii anotimpuale (1968-1999)

Post hidrometric Iarna Primăvara Vara Toamna 

Cristeștii Ciceului 27,7 40,6 17,7 14

Cășeiu 29,4 42,9 17,5 10,2
Sursa datelor: Irimia Ioana, 2011

acest fapt fiind generat, atât de suprafața mai mare a Dealurilor Ciceului, 
comparativ cu celelalte două subunități, cât și de gradul de umiditate mai ridicat ce 
caracterizează aceste dealuri (Tabel 6). 

  Valorile procentuale ale regimul  scurgerii anotimpuale, calculate în perioada 
1968-2005, la două posturi hidrometrice, Cristeștii Ciceului pentru râul Ilișua, respectiv 
Cășeiu pentru Valea Sălătrucului, evidențiază faptul că primăvara și iarna, ca urmare a 
cantităților mari de 
precipitații căzute, 
favorizând astfel 
alimentarea 
pârâurilor, se 
înregistrează cele 
mai bogate 
scurgeri (Tabel 7).  

4.4.2. Apele subterane și calitatea lor  
  Resursele de ape subterane ale Ținutului Ciceului sunt reprezentate de 
apele freatice de tip poros permeabil, fiind localizate în depozitele aluvionare, din 
perioada geologică cuaternară, ale luncilor și teraselor din Culoarul Someșului 
Mare (Figura 35).  

Figura 35. Particularitățile apelor subterane la nivelul Ținutului Ciceului 
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  Pânzele de apă freatică s-au dezvoltat în general la adâncimi de 0,3-4 m în 
lunci și 2-8 m în zonele de terase. Debitul specific al apelor freatice concentrate în 
Ținutul Ciceului înregistrează valori cuprinse între 1-4 l/s/m, iar coeficentul de 
filtrație, valori cuprinse între 100- 150 m/zi. În perimetrul localității Reteag, 
depozitele aluvionare ating grosimea de circa 10 m, debitul specific depăşeşte 10 
l/s/m, iar coeficientul de filtraţie are valori de 100-300 m/zi.  

 Conform diagramelor Piper, Schoeller şi Stiff, executate pe apele forajelor de 
observaţie ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale, corpul de apă freatică ROSO09 
(cantonat în luncile și terasele Someșului Mare) are o variaţie foarte mare a 
chimismului, de la bicarbonat calcic magnezian la bicarbonat clorosodic, ceea ce 
determină un caracter nepotabil al apei pe anumite sectoare (apă sărată) (Sofronie 
C., Bayer Cristina, 2012). 

4.4.3. Rolul resurselor hidrice în evoluția Ținutului Ciceului 
  Importanța componentei hidrice în consolidarea și evoluția oricărei entități 

teritoriale este indiscutabilă, întrucât aceasta ,,este condiția de bază ca societatea să 
existe, fiind principalul suport al vieții, al igenii și sănătății, și totodată reprezintă 
un factor de producție atât în agricultură, cât și industrie, [...] cât și în alte domenii 
de activitate, fapt ce și-a pus amprenta asupra habitatului” (Zăvoianu I., 1988 cit. de 
Popa N., 1999). 

 Componenta hidrică prin numeroasele sale funcții a reprezentat un 
element de favorabilitate în geneza, consolidarea și evoluția Ținutului Ciceului. 
Resursele de apă, prin atractivitatea și caracterul lor indispensabil, au avut un rol 
important în umanizarea ,,ținutului” încă din cele mai vechi timpuri. 

  Majoritatea absolută a localităților Ținutului Ciceului sunt dispuse de-a 
lungul cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a unei artere hidrografice (este 
doar cazul localității Bața), iar ca urmare a acestui aspect, cele mai multe așezări au 
o textură liniară, fiind situate de-o parte și de alta a cursului de apă (Ciceu-
Mihăiești, Negrilești, Chiuiești, Strâmbu, Huța, Ciceu-Giurgești, sunt doar câteva
exemple de astfel de localități). O altă funcție a componentei hidrice, strâns legată
de precedenta, este cea de a asigura apa necesară consumului uman ori în
gospodărie (animale, uz casnic) și, totodată, aceasta susține fondul piscicol – funcție
ce se concretizează mai cu seamă în susținerea habitatului natural al Someșului
Mare.
  Funcția de susținere a activităților economice a avut o mai mare 
însemnătate în perioada Evului Mediu, când transportul pe calea apei era una 
dintre formele primordiale de deplasare a populației ,,ținutului”. Principalele artere 
ale râurilor erau utilizate pentru transportul sării, ce se exploata la Ocna Dej, 
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precum și a materialelor lemnoase sau a pietrelor de moară exploatate în 
proximitatea Cetății Ciceului. Strâns legată de această funcție a componentei 
hidrice este și toponimul Corabia din denumirea localității Ciceu-Corabia (vezi cap. 
3.4.), De asemenea, în trecut, această componentă de susținere asigura resursele de 
apă necesare morilor pentru măcinatul cerealelor, funcție ce azi, pe fondul 
degradării ori dispariției ansamblurilor mulinologice, efect al tehnologizării 
procesului de morărit, nu este valorificată în teritoriul analizat. În perioada actuală, 
funcția de suport a componentei hidrice în desfășurarea activităților economice își 
găsește semnificație în susținerea activităților agro-pastorale, respectiv în cadrul 
păstrăvăriilor dezvoltate de-a lungul unor artere hidrografice din Ținutul Ciceului, 
iar la capacități reduse, susține activitățile turistice și industriale, desfășurate în 
microregiunea analizată. 

  Văile formate de-a lungul arterelor hidrografice au permis dispunerea 
axelor de comunicație, ce susțin circulația vectorilor de dezvoltare înspre, în și din 
Ținutul Ciceului. Totodată acestea au un caracter convergent, spre Someșul Mare, 
în culoarul căruia s-au dezvoltat axe rutiere și feroviare de interes județean, 
național și chiar internațional. 

4.4.4. Surse de alimentare cu apă potabilă – situația actuală și 
perspectivele de valorificare a resurselor hidrice  
  Una dintre cele mai importante forme de valorificare a resurselor hidrice 
este cea care 
presupune 
utilizarea ei în 
consumul 
alimentar. 
Densitatea 
rețelei 
hidrografice, 
alături de 
parametrii 
hidrologici  
analizați 
anterior (vezi 
cap. 4.4.1.), au 
menirea de a 
evidenția 
posibilitățile și Figura 36. Densitatea rețelei hidrografice la nivelul Ținutului Ciceului 
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capacitatea de alimentare cu apă a localităților ciceuane din resursele hidrice 
concentrate în teritoriul analizat. La nivelul Ținutului Ciceului, valorile cele mai 
mari ale densității rețelei hidrografice corespund Culmii Breaza și Dealurile 
Ciceului (peste 4 km/km2) (Figura 36). 

  Deși există premise favorabile de utilizare a resurselor hidrice (densitatea 
rețelei hidrografice, debit, calitatea apelor) ale Ținutului Ciceului, pentru 
alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor din acest teritoriu, se constată că în 
perioada actuală acestea nu sunt valorificate în acest scop, alimentarea cu apă 
făcându-se dintr-o sursă exterioară (Beclean sau Lacul Colibița). Mai mult, o 
analiză a gradului de dotare cu apă curentă a locuințelor relevă faptul că, mai bine 
de jumătate din localitățile Ținutului Ciceului, nu sunt racordate la un sistem 
centralizat de alimentare cu apă (vezi cap. 5.4.5.). Dată fiind această situație, 
populația este nevoită să-și satisfacă necesarul de apă, fie utilizând puțurile proprii 
(la nivel de gospodărie), fie aleg să-și construiască un sistem propriu de alimentare 
cu apă, bazat pe construirea unui bazin de captare a apei, de obicei construit în 
amontele râurilor, spre izvor, sector ales pe principii ce vizează calitatea resursei 
hidrice (surse mai puține de poluare), și care prin cantitatea colectată, este capabil 
să distribuie apă pentru un anumit număr de gospodării (Figura 37).  

Figura 37. Surse de alimentare cu apă potabilă: puț într-o gospodărie;  
bazin de captare a apei pentru un număr redus de gospodării 

  Utilizarea unei surse de apă, nemonitorizată și netratată, cum este de altfel 
cazul acestor surse „improvizate” (numeroase la nivelul Ținutului Ciceului!), 
comportă o serie de aspecte ce au repercusiuni negative asupra sănătății celor ce o 
întrebuințează. În ceea ce privește tratarea și epurarea apei utilizată pentru 
alimentarea localităților din Ținutul Ciceului, racordate la un sistem centralizat de 
furnizare a apei potabile (localitățile reședință de comună beneficiază îndeosebi de 
acest tip de dotare - vezi  cap. 5.4.5.), se face în stațiile de epurare și tratare, 
localizate în orașul Beclean. 
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 În prezent, există câteva proiecte concepute la nivelul microregiunii 
analizate, care fie au primit finanțare, fie sunt în etapa de evaluare, ce vizează 
alimentarea cu apă a unor localități ciceuane (localitățile din comunele Ciceu-
Mihăiești, Negrilești, Ciceu-Giurgești, localitățile Ilișua, Cristeștii Ciceului, 
Chiuiești etc.) (vezi cap. 5.4. și cap. 5.5.). 

4.5. COMPONENTA BIOPEDOLOGICĂ A ȚINUTULUI CICEULUI 

4.5.1. Componenta vegetală și faunistică – specificități teritoriale și 
implicații în evoluția Ținutului Ciceului  
  Componenta vegetală a avut și are, de departe, o implicație deosebită în 
evoluția Ținutului Ciceului, pe de o parte, aceasta (îndeosebi pădurea) a fost 
recunoscută pentru funcția de adăpost pe care a conferit-o populației – pădurea 
reprezenta o barieră în calea invaziilor migratoare, dar și a unor fenomene naturale 
de risc-, fiind totodată o sursă de materie primă pentru construirea și încălzirea 
locuințelor. Pe de altă parte, în perioada actuală, componenta vegetală stă la baza 
uneia dintre dimensiunile funcționalității economice a ,,ținutului”, cea industrială, 
prin utilizarea ca materie primă a vegetației forestiere pentru obținerea unor 
produse și, prin formațiunile sale vegetale, reprezentate de pășuni și fânețe, susține 
funcționalitatea agro-pastorală a ,,ținutului”. Vegetația deține o funcție peisagistică 
importantă și, de asemenea, de habitat pentru fondul cinegetic. 

 Vegetația Ținutului Ciceului este strâns dependentă de particularitățile 
reliefului acestuia (expunerea versanților, gradul de înclinare), de condițiile 
pedologice și climatice ce se manifestă la nivelul acestui areal, precum și de factorul 
antropic (înlocuirea vegetației prin activitățile desfășurate, defrișare etc.). Aceste 
condiții impun o etajare a vegetației Ținutului Ciceului pe două nivele, cel al 
vegetației zonale, respectiv cel al vegetației azonale. 

 Vegetația zonală este cel mai bine reprezentată la nivelul ,,ținutului”, 
extinzându-se între altitudini de circa 300-974 m, regăsindu-se astfel la nivelul 
fiecărei trepte de relief. Unul dintre subetajele acestui tip de vegetație este cel al 
pădurilor de stejar (Quercus robur), răspândit mai cu seamă pe versanţii şi 
interfluviile dealurilor joase din Dealurile Ciceului și Sălătrucului, respectiv la 
nivelul teraselor din Culoarul Someșului Mare (în proximitatea localității Reteag). 
În teritoriul analizat, în componența acestui subetaj predomină gorunul (Quercus 
petraea), respectiv speciile înrudite cu stejarul, precum cerul (Quercus cerris) și 
gârnița (Quercus frainetto). Răzleț, dezvoltându-se și anumite asociații de iarbă 
deasă, respectiv pâlcuri de fag.  
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 O suprafață semnificativă din Ținutul Ciceului este ocupată de subetajul 
fagului, care se răspândește la altitudini ce depășesc 600 m, definind astfel dealurile 
înalte – Dealurile Ciceului și Culmea Breaza - ale microregiunii. Pădurea de fag are 
în componență specii de paltin (Acer), carpen (Carpinus betulus), ulmul (Ulmus), 
frasinul (Fraxinus), mesteacănul (Betula), jugastrul (Acer campestre), teiul (Tilia 
cordata). În cadrul acestui subetaj, vegetația ierboasă este formată din plante cu 
flori, plante medicinale, frăguțe (Fragaria vesca) sau murul de pădure (Rubus 
fruticosus). În Culmea Breaza, la altitudini ce depășesc 800 m, apar pădurile de 
amestec din fag, molid (Picea abies) și brad  (Abies) (etajul boreonemoral).  

 La nivelul Ținutului Ciceului, suprafața cu gradul cel mai mare de 
împădurire îi revine Culmii Breaza (Figura 38), unde condițiile climatice, respectiv 
cele de relief (altitudini mai ridicate), au favorizat dezvoltarea etajului pădurilor de 
fag (Fagus), și a celor de amestec. Pe versantul vestic al Culmii Breaza, ce se 
suprapune ,,ținutului”, întâlnim suprafețe extinse cu păduri de conifere (Pinophyta) 
(îndeosebi molid). În zona de contact a Culmii Breaza cu bazinetele depresionare, 
s-au dezvoltat păduri de amestec, fag cu stejar (vezi cap. 6.4.2.).

Figura 38. Categoriile fondului funciar la nivelul Ținutului Ciceului 
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  În Ținutul Ciceului, asociațiile vegetale cu gradul cel mai mare de 
răspândire sunt reprezentate de pășuni și fânețe, fapt ce a favorizat practicarea 
pășunatului, susținând funcționalitatea agro-pastorală a ,,ținutului”. Acestea se 
extind la nivelul dealurilor joase și înalte și sunt formate din plante precum păiușul 
(Festuca), trifoiul (Trifolium), lucerna (Medicago sativa), coada șoricelului (Achillea 
millefolium), iarba vântului (Apera spica-venti), golomăț (Dactylis glomerata), 
pălămidă (Cirsium arvense), chimen (Carum carvi), mușețelul (Matricaria 
recutita), păpădia (Taraxacum officinale) etc. 

 Vegetația azonală este răspândită în terasele și luncile din Culoarul 
Someșului Mare, fiind reprezentată de specii forestiere de esență moale (salcia- 
Salix, arin- Alnus, plop- Populus), precum și de asociații de vegetație ierboasă 
(papură- Typha, stuf- Phragmites australis, rogoz- Carex etc.). 

 Corelată cu răspândirea formațiunilor vegetale, componenta faunistică a 
avut un caracter de favorabilitate mai puțin reprezentativ în evoluția Ținutului 
Ciceului, dat fiind faptul că nu a condiționat în niciun fel localizarea habitatului 
uman și nici nu prezintă posibilități deosebite de valorificare economică. Fondul 
cinegetic al microregiunii este mai puțin diversificat.  

Figura 39. Formațiuni vegetale din Dealurile Ciceului și Culmea Breaza 

 Mai reprezentative pentru activitățile economice (vânătoare, peisaj, turism) 
sunt anumite specii de animale ce se adăpostesc în pădurile de foioase sau cele de 
amestec, precum mistrețul (Sus scrofa) şi căpriorul (Capreolus capreolus), iar la 
înălțimi mai ridicate din Culmea Breaza, întâlnim chiar și ursul carpatin (Ursus 
arctos) (în păduri de amestec). La nivelul Dealurilor Ciceului, Sălătrucului, 
respectiv Suplaiului, precum și în zonele de terase, întâlnim frecvent iepurele 
(Lepus europaeus), hârciogul (Cricetus cricetus) și diferite specii de șoareci (Mus) și 
broaște (Anura). O notă aparte a peisajului Ținutului Ciceului o dau anumite specii 
de păsări - privighetoarea (Luscinia megarhynchos), codobatura (Motocilla cinerea), 
barza (Ciconia ciconia) etc. (Cocean P. coord., 2011).   
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4.5.2. Caracteristicile învelișului pedologic  
  Importanța componentei pedologice în evoluția unei entități teritoriale 
derivă din funcțiile pe care aceasta le deține, și anume sursă de substanțe 
hrănitoare, suport pentru faună, vegetație (inclusiv culturi vegetale), susținând în 
acest fel două ramuri mari ale economiei, economia forestieră și agricultura.  

 Strâns condiționată de structura geologică, respectiv de alți factori ai 
cadrului natural (rețea hidrologică, condiții climatice), componenta pedologică 
reflectă câteva diferențieri tipologice, și implicit calitative la nivelul Ținutului 
Ciceului. Cu toate acestea, predominanța suprafețelor ocupate cu vegetație 
forestieră, respectiv cu diferite asociații vegetale (pășuni, fânețe), în detrimentul 
terenurilor arabile, reflectă într-o oarecare măsură calitatea solurilor, și anume mai 
puțin fertile pentru parcticarea unei agriculturi bazate pe cultura plantelor.  

 În condițiile unor altitudini ușor mai ridicate în raport cu restul teritoriului 
analizat, a unei fragmentări accentuate și temperaturii reci și umede, solurile ce se 
suprapun dealurilor înalte ale Culmii Breaza și Dealurilor Ciceului fac parte din 
clasa cambisolurilor, cel mai răspândit tip, fiind solurile brune acide. Acestea se 
caracterizează printr-o fertilitate relativ bună, prezentând un caracter favorabil în 
economia forestieră și practicarea agriculturii bazată pe creșterea animalelor.   
  Clasa protisolurilor este cel mai bine reprezentată la nivelul bazinetelor 
depresionare localizate la sud de Culmea Breaza (Măgoaja-Strâmbu-Huta-Breaza, 
Chiuiești-Strâmbu, Ciceu-Giurgești-Negrilești), respectiv în terasele Someșului 
Mare (cu precădere în proximitatea râului Ilișua), acolo unde materialele aluviale 
transportate de râuri au favorizat formarea aluviosolurilor. Calitatea acestor tipuri 
de soluri indică un grad de pretabilitate relativ bun pentru culturile legumicole, dar 
mai ales pentru pășuni și fânețe (Ianoș I., 2004). În luncile din Culoarul Someșului 
Mare apar aluviosolurile tipice bogate în substanțe nutritive, fiind valorificate în 
agricultura bazată pe cultura plantelor.  

 Luvisolurile se întâlnesc în arealele cu versanți slab înclinați care au în 
componență formațiuni argiloase. La nivelul Ținutului Ciceului, acestea sunt 
răspândite în partea nordică a Dealurilor Sălătrucului, respectiv ale Ciceului, 
precum și în terasele înalte (în arealul localității Reteag) din Culoarul Someșului 
Mare. Se caracterizează printr-o fertilitate redusă, fiind acoperite de cele mai multe 
ori de fânețe și pășuni. Tot din această clasă fac parte și preluvosolurile, ce se 
suprapun unor terase din Culoarul Someșului Mare. Acestea se formează pe 
depozite lutoase sau de argilă, și indică o favorabilitate ridicată pentru dezvoltarea 
vegetației forestiere (păduri de stejar, pajiști secundare).  

 Solurile din clasa hidrisolurilor, precum freatic-hidromorfe, lăcoviștile, 
gleisolurile, se suprapun arealelor caracterizate printr-un exces de umiditate, 
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dispuse de-a lungul Someșului Mare, și Valea Mare. Au o fertilitate relativ redusă și 
sunt acoperite de pășuni sau  suprafețe înmlăștinite. 

Figura 40. Distribuția solurilor la nivelul Ținutului Ciceului 

Din analiza învelișului edafic al Ținutului Ciceului, după suprafața pe care 
o ocupă fiecare clasă de soluri, se constată că predomină cea a protisolurilor și
luvisolurilor, a căror calitate prefigurează premise modeste pentru dezvoltarea unei
agriculturi bazate pe cultura plantelor (Figura 40).

4.6. CONCLUZII 
  Cadrul natural dictează evoluția unui entități teritoriale prin prisma 
potențialului elementelor sale (relief, resurse hidrice, elemente climatice și 
biopedologice) și a interelațiilor ce se stabilesc între acestea și celelalte componente 
ale teritoriului. Habitatele umane, infrastructura de transport, activitățile 
economice sunt doar câteva dintre aspectele definitorii ale unui teritoriu, a căror 
dezvoltare, realizată prin intermediul factorului antropic, este strâns condiționată 
de specificul cadrului natural. 
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 Rezultat al evoluției paleogeografice, dezvoltarea reliefului Ținutului 
Ciceului pe cele 4 trepte, terase și lunci, bazinete depresionare, dealuri joase și 
dealuri înalte, cu altitudini relativ reduse, a favorizat amplasarea sistemului de 
așezări și desfășurarea activităților economice bazate pe agricultura mixtă, aspect 
reflectat în studiu prin analiza acestora în corelație cu indicatorii morfometrici. 
Dacă relieful de luncă și terase a favorizat dezvoltarea unei importante zone 
agricole bazate pe culturi cerealiere, dealurile prin suprafețele extinse acoperite cu 
fânețe și pășuni au stat la baza dezvoltării zootehniei, activitate ce definește 
dimensiunea principală a funcționalității teritoriului analizat. Cu toate acestea, 
valorile adâncimii fragmentării, suprapunerea unei părți semnificative din teritoriul 
,,ținutului” versanților semiumbriți și umbriți, pun în evidență areale cu un grad 
ridicat de apariție a fenomenelor de risc gemorfologic (îndeosebi în zona de contact 
a Dealurilor Ciceului cu Culmea Breaza).  

 Potențialul reliefului Ținutului Ciceului prezintă perspective reduse de 
diversificare a funcționalității economice a teritoriului analizat, dat fiind faptul că 
în substratul natural sunt cantonate doar câteva tipuri de resurse (roca vulcanică, 
nisipuri, pietrișuri, argilă), astfel nu permit dezvoltarea unor activități industriale 
de amploare și relieful, prin specificul său (trepte de relief, altitudine), prezintă un 
grad redus de pretabilitate pentru desfășurarea unor activități turistice complexe 
axate pe valorificarea cadrului natural. 

 Dispunerea reliefului sub forma unui amfiteatru, altitudinea ridicată a 
Culmii Breaza în raport cu subunitățile învecinate, prezența formațiunilor 
vulcanice în configurația Culmii Ciceului și dezvoltarea bazinetelor depresionare 
largi, pe direcția nord-sud, reprezintă particularitățile principale ale componentei 
morfologice ce individualizează Ținutul Ciceului. 

 Prin amplitudinea hipsometrică, relieful dictează atât specificul elementelor 
climatice, variația scurgerii, cât și etajarea componentei biopedogeografice. 
Componenta climatică s-a manifestat în teritoriu preponderent ca un factor 
favorabil desfășurării activităților antropice și dezvoltării habitatelor umane, 
caracter generat de prezența la nivelul teritoriului analizat a unor topoclimate 
(topoclimatul de vale, culoar), respectiv de pătrunderea unor mase de aer vestice și 
de apropierea teritoriului analizat de lanțul muntos al Carpațiilor Orientali (Grupa 
Nordică), ce s-a constituit într-o barieră în calea maselor de aer estice. 
Nebulozitatea și frecventele fenomene de ceață, manifestate cu precădere toamna în 
zona de culoar și vale, respectiv creșterea cantității precipitațiilor primăvara ca 
urmare a influențelor climatice vestice, sunt particularitățile care au generat 
anumite disfuncții în teritoriu analizat.  
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 De departe, resursele hidrice au avut un rol favorabil în evoluția Ținutului 
Ciceului. Dacă susținerea habitatului uman prin furnizarea de apă pentru 
consumul alimentar reprezintă funcția esențială a componentei hidrice, aceasta a 
fost recunoscută în teritoriul analizat ca un element ce a avut implicații pozitive, în 
unele cazuri fiind chiar indispensabil, în desfășurarea a diferite activități economice 
(morăritul, comerțul – transportul pe calea apei, piscicultură, activități industriale 
etc.). Totodată, a avut un rol important în amplasarea sistemului de așezări și a 
infrastructurii de acces, ca urmare a dezvoltării la confluența râurilor a bazinetelor 
depresionare largi. Actualmente, una dintre problemele care se ridică la nivelul 
acestei componente, ține de nevalorificarea ei în alimentarea cu apă potabilă a 
localităților Ținutului Ciceului. Particularități precum densitatea rețelei 
hidrografice, calitatea resurselor hidrice, prezența unor corpuri de apă subterană 
susțin utilizarea acesteia ca sursă de alimentare cu apă a gospodăriilor locuitorilor 
ciceuani. Mai mult, dezvoltarea unui sistem centralizat de furnizare a apei potabile 
trebuie să se constituie într-o prioritate, în condițiile în care, exceptând așezările 
din Culoarul Someșului și reședințele de comună, majoritatea localităților nu 
beneficiază de o astfel de dotare, utilizând sisteme proprii de alimentare cu apă, 
aceasta fiind nemonitorizată și netratată.  

 Din punct de vedere al calității și diversității componentei biopedologice, 
Ținutul Ciceului nu excelează, fapt reflectat prin potențialul pe care acestea l-au 
oferit în dezvoltarea activităților economice. Funcționalitatea agricolă a Ținutului 
Ciceului este strâns legată de componenta pedologică și vegetală, ambele, prin 
specificul și calitatea lor, susținând dimensiunea pastorală a acestei activități 
economice. De asemenea, ca urmare a suprafețelor reduse ocupate de fondul 
forestier, microregiunea nu a fost recunoscută pentru activitățile economice 
dezvoltate în sectorul industrial, bazate pe valorificarea masei lemnoase.  

 Particularitățile cadrului natural al Ținutului Ciceului, potențialul acestuia 
de a susține dezvoltarea teritoriului analizat, respectiv identificarea oportunităților 
de valorificare a elementelor naturale, au fost sintetizate în cadrul analizei SWOT. 

Tabelul  8. Analiza SWOT a Ținutului Ciceului prin prisma componentei naturale de susținere 

Puncte tari Puncte slabe 
- altitudinile joase ale reliefului au favorizat

locuirea teritoriului;
- luncile și terasele din Culoarul Someșului

Mare, respectiv bazinetelor depresionare
prezintă condiții favorabile pentru culturile
vegetale;

- -teritoriu nu se suprapune unui
relief variat morfologic;

- relieful care nu favorizează
desfășurarea activităților turistice
variate;

- lipsa unor resurse variate ale
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- prezența numeroaselor bazinete 
depresionare formate de-a lungul văilor au 
favorizat fixarea infrastructurii de transport; 

- agricultura mixtă susținută de specificul 
reliefului (dealurile joase și înalte); 

- prezența resurselor de rocă vulcanică; 
- dezvoltarea unei activități tradiționale-reper 

pe baza resurselor de rocă vulcanică; 
- prezența reliefului de dealuri susține 

agricultura bazată pe creșterea animalelor; 
- prezența Culoarului Someșului Mare a 

favorizat dezvoltarea unei axe de gravitație 
regională; 

- prezența unor puncte de belvedere; 
- relieful vulcanic diversifică peisajul natural;  
- teritoriu cu risc redus la inundații; 
- prezența unor bogate resurse hidrice 

subterane; 
- climat de adăpost și prezența unor 

topoclimate; 
- prezența solurilor fertile în zona de culoar a 

,,ținutului” 

subsolului; 
- grad ridicat de fragmentare specific 

dealurilor înalte (Culmea Ciceului, 
Culmea Breaza)  

- suprafețe umbrite și semi-umbrite 
extinse; 

- grad redus de surmontare a Culmii 
Breaza; 

- suprafețe reduse de fond forestier; 
- starea calitativă slabă a resurselor 

hidrice din Ținutul Ciceului; 
- grad ridicat de nebulozitate în 

zonele de vale; 
- teritoriu suprapus în mare parte 

peste soluri de calitate scăzută; 
- componenta vegetală și faunistică 

puțin diversificată; 
- prezența surselor de poluare a 

apelor (Ferma Pombis, balastierele). 

Oportunități Amenințări 
- amenajarea unor ateliere meșteșugărești de 

prelucrare a rocii vulcanice (piatra de 
moară); 

- promovarea activităților tradiționale de 
prelucrare a pietrei de moară în cardul unor 
tabere de creație (școlare, studențești) 

- amenajarea unor puncte de belvedere în 
punctele cu vizibilitate mare; 

- conceperea unor trasee turistice tematice 
care să valorifice resursele naturale, precum 
abrupturile stâncoase, peștera de la Cetatea 
Ciceului, văile ce pun în evidență un peisaj 
pitorești etc.; 

- - amenajarea unei zone de loisir pe malul 
râului Someșul Mare (ambarcațiuni, zonă 
de pescuit, zonă pentru înot etc.). 

- fenomene de risc geomorfologic; 
- defrișarea pădurilor; 
- pierderea biodiversității din 

habitatele naturale existente. 



205 

V. SPECIFICITĂȚILE COMPONENTEI
GEODEMOGRAFICE ȘI DE HABITAT

5.1. PRELIMINAR 
 O modalitate eficientă de a urmări dinamica și evoluția Ținutului Ciceului o 

reprezintă analiza componentei geodemografice și de habitat. Aceasta aduce în prim-
plan posibilitățile și impactul (social, economic, environmental) pe care resursa umană, 
singura care deține statutul de producător și, în același timp, beneficiar în cadrul unui 
teritoriu, le are în modelarea propriei așezări, respectiv, prin crearea unor rețele de 
relații, a întregii microregiuni analizate. Surprinderea specificităților demografice și de 
habitat, a cauzalităților și intercondiționărilor reflectate la nivelul acestora și a efectelor 
rezultate (fenomene și perspective demografice, evoluția satului ciceuan, potențialul 
componentei de habitat etc.) a fost posibilă prin consultarea materialelor bibliografice, 
cartografice, statistice (Recensământul Populației și Locuințelor, anii 1850-2011, Fișa 
Statistică a Localității, Atlasul Etnografic Român vol. I-IV, alte studii de specialitate) și 
prin documentarea în teren. Din punct de vedere metodologic, cele două etape de 
cercetare au fost efectuate prin analiza și interpretarea datelor statistice, analiza de tip 
cluster și analiza SWOT, metoda cartografică, observația directă și indirectă, cartarea 
unor informații din teren și fotografierea elementelor reprezentative ale satului ciceuan.

 Principalele obiective propuse și atinse în analiza componentei demografice și 
de habitat a Ținutului Ciceului au fost: 

 analiza evoluției numerice și dinamicii populației (bilanțul demografic natural,
migratoriu, general);

 surprinderea specificităților teritoriale prin analiza structurilor geodemografice; 
 identificarea riscurilor demografice, a intercondiționărilor și cauzalităților care

determină trendul demografic din Ținutul Ciceului;
 surprinderea relațiilor de interdependență în sistemul de așezări ciceuan;
 analiza componentei de habitat prin prisma atestării și evoluției vetrelor de

așezări;
 clasificarea așezărilor și realizarea unor clustere de localități, în funcție de

particularitățile lor tipologice;
 evaluarea gradului de dotare a satului ciceuan;
 identificarea disfuncționalităților existente în teritoriu și propunerea unor

recomandări în vederea eliminării acestora.
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5.2. EVOLUȚIA GEODEMOGRAFICĂ  
Analiza evoluției geodemografice reclamă surprinderea particularităților 

potențialului numeric și dinamicii populației Ținutului Ciceului. Microregiunea este 
locuită încă din cele mai vechi timpuri, vechimea și continuitatea umanizării fiind 
reflectate prin numeroasele mărturii arheologice descoperite în teritoriu (vezi cap. 
2.2.1.). Se definește printr-o evoluție demografică cu o traiectorie dictată de numeroase 
intercondiționări de ordin fizico-geografic, istoric, politico-administrativ, social, dar 
mai ales, de schimbările survenite după anul 1990, consemnate de tranziția la economia 
de piață, ce a susținut dreptul la proprietatea individuală și privatizarea în cele trei 
sectoare de activitate, deschiderea granițelor și a dreptului la liberă circulație și șsedere a 
forței de muncă în Europa. 

5.2.1. Potențialul geodemografic 
Evoluția numerică a populației microregiunii analizate reflectă, din punct de 

vedere cantitativ, potențialul de interacțiune în teritoriu al resursei umane. Analizând 
datele demografice, recenzate în intervalul 1850-2011, la nivelul localităților Ținutului 
Ciceului, au fost identificate două situații generale, una caracterizată de o creștere a 
numărului populației, în perioada 1850-1956, acesta din urmă fiind și anul la nivelul 
căruia populația a atins valoarea numerică maximă în intervalul analizat, respectiv una 
de scădere, aproape invers proporțională cu creșterea anterioară, între anii 1956-2011. 
Cu toate acestea, valorile ratei de creștere demografică relevă că, după anul 1900, 
tendința este de diminuare a ritmului de creștere al numărului populației, ceea ce, de 
altfel, prefigurează situația demografică actuală a localităților ciceuane, majoritatea 
încadrându-se în sate de talie mijlocie și mică.  

Corelând datele analizate cu factorii care au stat la baza declanșării unor tendințe 
demografice, au fost surprinse o serie de specificități la nivel local și microregional 
(Figura 41). Între 1850-1880, evoluția numerică a populației nu a fost una constant 
ascendentă. Dacă până în 1869 rata de creștere a populației, la nivel de localitate, avea 
valori între 8,67% (localitatea Măgoaja) și 41,74% (localitatea Lelești), în perioada 1869-
1880, aceasta cunoaște o vizibilă regresie, înregistrând valori cuprinse între 0,86% 
(Chiuiești) și –21,47% (Cristeștii Ciceului), ceea ce indică o scădere bruscă a numărului 
populației. Rata medie de creștere a populației în Ținutul Ciceului a avut valori sub cea 
aferentă întregului teritoriu al Transilvaniei, atât în primul interval analizat (23,16%, 
respectiv 24%), cât și în al doilea (7,32%, respectiv -3,4%). Între anii 1850-1869, suprapuși 
perioadei imediat următoare Revoluției de la 1848-1849, populația Transilvaniei, implicit 
a Ținutului Ciceului, a intrat într-un ,,proces de refacere”, scăderea prețului cerealelor 
,,[…] liniștea internă din provincie și obținerea unor recolte mai bune au favorizat 
încheierea unui numǎr sporit de cǎsǎtorii, al cǎror efect principal s-a tradus printr-o 
natalitate mai ridicatǎ” (Suciu D., Bolovan I., 1997). Trendul demografic descendent, 
înregistrat între 1869-1880, a fost pus pe seama epidemiilor, manifestate îndeosebi la 
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nivelul tinerilor (epidemia de holeră, anul 1872-1873, difterie, variolă, tuse convulsivă, 
anii 1874, 1876, 1877, 1879) (Bolovan I., coord., 1997).  
 Intervalul 1880-1900 se suprapune așa-numitei perioade de ,,tranziție 
(revoluție) demografică”, cunoscută la nivelul întregului Imperiu Austro-Ungar. 
Numărul populației crește semnificativ în toate localitățile Ținutului Ciceului. Rata de 
creștere are valori de peste 40% în localitățile Cristeștii Ciceului – 44,78%, Breaza – 
43,97%,  Bața – 40,96%, la polul opus, însă tot cu o valoare ridicată a ratei se află satele 
Ciceu-Corabia – 17,07%, Măgoaja – 17,60%, Ciceu-Mihăiești - 18,51%. La nivel 
microregional, acesta a fost momentul când rata de creștere, raportată la întreaga 
perioadă recenzată (1850-2011) a avut valoarea maximă de 30,9%. ,,Revoluția 
industrială” desfășurată în perioada respectivă, dezvoltarea unor activități industriale, 
introducerea uneltelor agricole mecanizate și susținerea prin politici agricole a 
extinderii suprafețelor cultivate pe cap de locuitor sunt doar câțiva dintre factorii care 
au contribuit la curba ascendentă a evoluției demografice în teritoriul analizat. 

 După anul 1900, ritmul de creștere demografică s-a diminuat treptat (Figura 
41). În primele decenii ale secolului XX (1900-1930), numărul populației ,,ținutului” a 
crescut cu un procent de 6,68%, valoarea maximă a ratei de creștere fiind de 32,96% în 
localitatea Breaza, ajungându-se la valori negative (-25,83%) în satul Strâmbu. De altfel, 
valorile ratei de creștere demografică aferentă localităților Breaza și Ciceu-Mihăiești 
(14,38%, între 1900-1930) indică o evoluție demografică constant ascendentă în 
intervalul 1850-1956, în timp ce la nivelul satelor din comuna Chiuiești (Chiuiești, 
Măgoaja, Strâmbu) este vizibilă o pierdere semnificativă a resursei umane, rata de 
creștere calculată pentru perioada 1900-1930 a avut valori negative în toate cele trei 
așezări (-9,6% la nivel de comună). Între anii 1900-1930 a avut loc o diminuare 
accentuată a ratei de creștere și în localitățile Bața (de la 40,45% la 11,9%), Ciceu-
Corabia (de la 17% la 0,5), Ilișua (de la 20,7% la 3,4%). Această regresie a ratei de 
creștere a populației a venit pe fondul boomului demografic de la finele secolului XIX.  

 În Ținutul Ciceului, s-a exercitat o presiune accentuată asupra terenului 
agricol, numeroase familii aflându-se în incapacitatea de a împărți terenul agricol astfel 
încât să satisfacă nevoile tuturor membrilor acestora. În aceste condiții, întemeierea 
unei noi familii devenea discutabilă, fapt ce a influențat negativ evoluția sporului 
natural. De altfel, această problemă generată în jurul terenului agricol și al absorbției 
reduse a forței de muncă în agricultură a fost una dintre cauzele care a susținut migrația 
forței de muncă - fenomen nou pentru începutul secolului XX-, atât spre localitățile 
urbane din interiorul Transilvaniei, cât și spre altele aflate în celelalte provincii ale 
României. La nivelul Ținutului Ciceului a fost înregistrat un număr ridicat de familii 
(din localitățile Ciceu-Giurgești, Ciceu- Corabia, Negrilești, Lelești) care au emigrat 
încă din primele decenii ale secolului XX spre Statele Unite ale Americii. Un aport 
semnificativ în diminuarea ritmului de creștere al populației l-au adus, de asemenea, 
anumite evenimente istorice (Primul Război Mondial). 
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În intervalul 1930-1956, populația microregiunii a crescut cu 7,26%. 
Evaluând tendința ratei de creștere a populației în raport cu cea aferentă perioadei 
anterioare (1900-1930), au fost identificate patru situații:  

 localități definite de o rată de creștere a numărului populației semnificativ
mai mare (cu circa 7-13%) - Dumbrăveni, Hășmașu Ciceului, Ilișua;

 localități în care numărul populației a crescut constant - Ciceu-Mihăiești,
Ciceu-Giurgești, Uriu, Cristeștii Ciceului;

 localități caracterizate de o diminuare accentuată a ritmului de creștere al
numărului populației - Breaza, Reteag;

 localități în care numărul populației a scăzut - Bața, Ciceu-Corabia, Lelești,
Măgoaja.
Venirea la putere a regimului comunist (1946), prin politicile sale de

restructurare și dezvoltare a industriei, a susținut, începând cu anul 1950, 
deplasarea forței de muncă spre orașele industriale nou apărute. Așadar, și în 
această perioadă, varianta activării în sectorul secundar era preferată de locuitorii 
ciceuani, accentuându-se astfel migrația populației spre centrele industriale din țară 
(au fost consemnate fluxuri spre arealele industriale miniere din județele 
Maramureș, Hunedoara). Pe fondul acestor schimbări, dar și al efectelor celui de-al 
Doilea Război Mondial, rata de creștere demografică și-a menținut ritmul modest, 
cunoscut încă dinainte de anul 1930.  

După anul 1956, rata medie de creștere demografică a înregistrat valori 
negative (Figura 41), ceea ce indică faptul că numărul populației ,,ținutului” a 
scăzut, proces ce s-a accentuat până în prezent. Așadar, între anii 1956-1977, 
populația microregiunii a scăzut cu -8,24%, față de numărul consemnat la 
recensământul din 1956. În localitățile Ciceu-Corabia, Lelești, Hășmașu Ciceului, 
Măgoaja, Strâmbu, Negrilești, rata de creștere demografică a înregistrat valori sub 
-20%. Cauzele scăderii numărului populației au fost și de această dată multiple.
Resursele teritoriului puțin diversificate, suprafețele restrânse de teren agricol și
intrarea acestora în procesul de colectivizare, cumulate cu atracția exercitată de
orașe, care ofereau, atât oportunități educaționale, cât și posibilitatea de ocupare a
unui loc de muncă, în perioada respectivă fiind dezvoltate cartierele muncitorești
la periferia orașelor tocmai pentru a susține forța de muncă venită din spațiul
rural, sunt doar câteva dintre acestea. Migrația forței de muncă din localitățile
amintite se făcea atât spre orașele situate în apropierea ,,ținutului”, Dej, Bistrița-
Năsăud, Beclean, Cluj-Napoca, cât și spre cele mai îndepărtate, Oradea,
Hunedoara, Timișoara, Baia-Mare. Cu toate acestea, pe de o parte, intensitatea
colectivizării terenurilor agricole din Culoarul Someșului Mare și angrenarea
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forței de muncă în acest proces, apropierea față de centrul industrial Dej 
(dezvoltarea navetismului în anumite localități ale ,,ținutului”), pe de altă parte, 
au reprezentat doi dintre factorii care au susținut o creștere demografică 
constantă în localitățile Ciceu-Mihăiești (4,4%), Reteag (5,79%), Uriu (6,58%), 
Cristeștii Ciceului (6,5%).  

Odată cu stabilirea populației în localitățile situate în afara limitei 
,,ținutului” a avut loc o destructurare la nivelul microregiunii, consemnată prin 
creșterea ponderii populației îmbătrânite, reducerea numărului populației de 
vârstă fertilă și, drept urmare, scăderea natalității. Reducerea semnificativă a 
numărului populației prin acest mecanism a fost vizibilă în deceniile următoare, 
în intervalul 1977-1992, populația Ținutului Ciceului a înregistrat o scădere de -
10,83%.    

Schimbările politice, economice și administrative survenite după anul 
1992 întăresc cadrul nefavorabil creșterii demografice (ratei natalității) în Ținutul 
Ciceului, conturat încă din deceniile trecute. Desființarea vechilor cooperative 
agricole, C.A.P–uri, revenirea la proprietatea individuală, pe fondul carenței 
politicilor agricole care să vină în sprijinul noului proprietar, îl găsesc pe țăranul 
ciceuan fără resursele economice necesare de a gestiona suprafețe extinse de teren 
agricol și de a susține practicarea unei agriculturi productive. Această schimbare 
reprezintă un prim factor, care după 1990 a avut ca efect reducerea dimensiunii 
familiei tradiționale, migrația exterioară. Între 1992-2011, efectele negative 
asupra evoluției demografice au fost generate de trecerea la economia de piață, 
reflectată prin efectele privatizării și redimensionării activităților industriale din 
municipiul Dej45, care pentru o lungă perioadă de timp au angrenat forța de 
muncă din Ținutul Ciceului. Acest declin economic, alături de creșterea 
posibilităților de a ocupa un loc de muncă în afara granițelor țării, au accentuat 
curba descendentă a evoluției demografice în Ținutul Ciceului (Figura 41). 
Numărul populației înregistrat la recensământul din anul 2011 relevă faptul că, în 
intervalul 1992-2011, a avut loc o scădere demografică evidentă în Ținutul 
Ciceului, consemnată prin valoarea de -13,19%. La nivel de localitate, continuă 
ritmul descendent al evoluției demografice într-o direcție ce marchează un vizibil 
declin demografic, satele Strâmbu (-17,85%), Chiuiești (-22,05%), Huta (-
24,84%), Dumbrăveni (-27,24), Ciceu-Corabia (-25,63%), Lelești (-16,21%), 

45 Combinatul de celuloză și hârtie Someș Dej a fost privatizat în anul 2000, iar în anul 2013 a intrat în 
faliment. Între 2000-2013, s-a aflat sub patronajul a mai multor companii Hovis GmbH Viena, MFC 
Commodities GmbH, A1 Impex SRL etc. 
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Hășmașu Ciceului (-22,12%). Acestea sunt de altfel localitățile care se confruntă 
cu un pronunțat fenomen de îmbătrânire al populației (vezi cap. 5.3.1.), fapt ce 
prefigurează viitoarele direcții de evoluție ale comunităților acestora.  
 Reorganizarea administrativ-teritorială, prin care comuna Ciceu-
Giurgești a fost defalcată în două UAT-uri46, Ciceu-Giurgești (Ciceu-Giurgești 
și Dumbrăveni) și Negrilești (Negrilești,  Breaza și Purcărete), respectiv comuna 
Petru Rareș47, în Petru Rareș (Reteag și Bața) și Ciceu-Mihăiești (Ciceu-
Mihăiești, Lelești, Ciceu-Corabia), făcută pe considerente economico-
administrative, fizico-geografice, dar și pe cele ce țineau de dimensiunea 
demografică, au contribuit la modificarea potențialului demografic aferent 
inițial fiecărei comune. De asemenea, la nivelul unor localități, modificări în 
evoluția numerică a populației au intervenit odată cu materializarea unor noi 
decupaje teritoriale (consemnate în anul 1956), cum este cazul satului Huta, 
rezultat prin desprinderea unor părți din localitățile Negrilești și Strâmbu, 
cătunele Dosu Bricii, Valea lui Opriș, Valea Cășeiului dezlipite din corpul 
localității Chiuiești, respectiv cătunul Purcărete, rezultat prin cedarea unor 
părți din Negrilești și Breaza. 

5.2.2. Mişcarea naturală a populaţiei în Ţinutul Ciceului 
 Mișcarea naturală, dată de intrarea în sistemul demografic a unor noi 

generații (natalitatea), respectiv de reducerea celor existente (mortalitatea), 
definește tendințele demografice actuale, cât și perspectivele de evoluție și de 
continuitate ale spațiului rural ciceuan.   

Analizând datele demografice, furnizate de Institutul Național de Statistică, 
în perioada 1990-2015, au fost surprinse următoarele specificități demografice 
generate de modificările dinamicii naturale a populației Ținutului Ciceului (Figura 
42): 

‐ Ținutul Ciceului se caracterizează printr-un bilanț demografic natural cu 
valori negative pe parcursul întregii perioade analizate (1990-2015), ceea ce 
înseamnă că, din punct de vedere al mișcării naturale, populația 
microregiunii s-a aflat în continuă scădere. Perspectivele de evoluție 
demografică pe cale naturală prefigurează o intensificare a reducerii 
numărului locuitorilor ținutului, dat fiind faptul că populația fertilă va 

46 Conform Legii nr. 530 din 23 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 
720/3 octombrie 2002. 
47 Conform Legii nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 251 din 25 
martie 2005. 
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proveni din generațiile ce s-au născut în această perioadă, când natalitatea 
s-a menținut la valori scăzute, astfel se va accelera procesul de îmbătrânire
demografică, iar una dintre consecință va fi creșterea ratei mortalităţii, fără
posibilitatea de a fi echilibrată prin intrarea unor noi generații în sistemul
demografic;

‐ bilanțul demografic natural aferent Ținutului Ciceului a înregistrat 
valoarea apropiată de 0, contrar celei specifice bilanțului demografic 
migratoriu din anul 1990 (-1,67‰). Dacă pe parcursul anilor 1990-2001, 
bilanțul demografic natural are valori relativ constante (între -2- -4‰), 
după această dată, acesta cunoaște un trend ușor descendent (ajungându-se 
la valori de -8,3‰ în anul 2012), vizibil îndeosebi după anul 2004, perioadă 
ce a coincis de altfel cu cea de legalizare a dreptului la libera circulație și 
ședere în țările din Uniunea Europeană. Alături de fenomenele de migrație, 
schimbarea viziunii comunității rurale asupra dimensiunii familiei 
tradiționale (în prezent, majoritatea familiilor ciceuane sunt compuse din 
1-2 copii), susținută atât din dorința de a se ralia la tendințele moderne, cât
și de accesul la informare și prevenirea unor sarcini nedorite, au contribuit
la reducerea natalității pe parcursul ultimului deceniu;

‐ suprapunându-se unui spațiu eminamente rural, cu o pondere ridicată a 
populației vârstnice (vezi cap. 5.3.1.) - rezultat al fenomenelor demografice 
specifice secolului trecut -, Ținutul Ciceului înregistrează, în intervalul 
1990-2015, valori ale bilanțului demografic natural inferioare celor 
specifice la nivel județean (Cluj, Bistrița-Năsăud), regional (Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Vest) și național (Figura 42); 
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- la nivel de UAT sunt semnalate cazuri în care mortalitatea atinge valori de 
peste 25‰, net superioare natalității, condiții în care valorile negative ale 
bilanțului natural indică o evidentă scădere a numărului populației și 
creștere a ponderii celei îmbătrânite. Valorile negative alarmante s-au 
înregistrat în comunele Ciceu-Mihăiești (-16,3- -23,9‰, între 2007-2015), 
Ciceu-Giurgești (-8,3- -19,3‰, între 2002-2015), Uriu (-5- -9‰, între 
1990-2015) și Negrilești (-5,3- -9,2‰, între 2003-2014). În intervalul 
analizat, schimbări bruște ale bilanțului demografic natural au fost 
consemnate în comuna Chiuiești, acestea oscilând de la valori de -12,5‰ 
(2002) la -1,1‰ (2014); 

- valorile ușor mai ridicate ale bilanțului demografic natural, pozitive în 
anumiți ani, respectiv în anii în care rata natalității a fost egală cu cea a 
mortalității, caracterizează comuna Petru Rareș (5,3‰ - -5,6‰). Aceste 
aspecte se datorează, printre altele, ponderii ridicate a populației tinere, a 
prezenței în cadrul UAT-ului a unei comunității de rromi bine conturate, 
care susține închegarea familiilor numeroase, a ratei de emigrare cu valori 
relativ reduse sau asemănătoare cu cele ale ratei de imigrare, toate acestea 
manifestându-se pe fondul perspectivelor socio-economice favorabile pe 
care comuna le oferă populației sale (apropierea de 2 centre urbane Dej și 
Beclean, accesibilitate rutieră ridicată, revigorarea unor activități 
industriale, comericale și agricole – vezi cap. VI); 

- la nivelul comunelor din Ținutul Ciceului se constată o tendință generală 
de accentuare a valorilor negative ale bilanțului demografic natural pe 
parcursul ultimilor ani (după 2009). 

 
5.2.3. Mişcarea migratorie a populaţiei Ţinutului Ciceului  

 Aflate în relații de intercondiționalitate și cauzalitate, mișcarea migratorie 
și naturală a populației reprezintă, în funcție de direcția acestora de evoluție, 
procesele demografice ce determină fie creșterea fie scăderea populației într-un 
terioriu. Încă din secolul trecut, ca urmare a valorilor superioare ale emigrării în 
raport cu cele ale imigrării, mobilitatea teritorială a populație a contribuit la 
creionarea traiectoriei descendente a evoluției demografice în Ținutul Ciceului. 
Exodul rural, manifestat cu precădere după 1950, când centrele urbane învecinate 
(Dej, Beclean) sau mai puțin apropiate (Cluj-Napoca, Bistrița, Baia-Mare, 
Hunedoara etc.), puternic industrializate, au devenit poli de atracție a forței de 
muncă din localitățile ciceuane, coroborat cu migrația externă, întreprinsă după 
căderea regimului comunist și intensificată odată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, sunt fenomene demografice care au contribuit la pierderea directă a 
resursei umane și deteriorarea structurii pe vârste.  
 Declanșat pe considerente de ordin socio-economice, exodul populației 
ciceuane, pe parcursul anilor analizați (1990-2015), se definește cel puțin prin două 
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dimensiuni, una dată de emigrarea populației pentru forță de muncă (migrația atât 
internă, cât și externă), respectiv de emigrarea pentru formarea educațională, fiind alese 
orașele care oferă o serie de oportunități în acest sens. Ambele dimensiuni au avut 
urmări dintre cele mai nefavorabile în evoluția demografică a Ținutului Ciceului, 
existând cazuri, mai ales dacă ne raportăm la migrația rural-urban, când populația 
emigrată a optat pentru a se stabili definitiv în localitatea care la un moment dat și-a 
exercitat rolul polarizator sub aspectele amintite (loc de muncă, educație). Acest 
fenomen este mult mai vizibil la nivelul populației tinere, care odată plecată pentru a 
urma o formă de învățământ universitar (Cluj-Napoca fiind în topul preferințelor 
tinerilor), pe fondul perspectivelor economice reduse oferite de localitățile de 
proveniență, nu iau în considerare posibilitatea de a se reîntoarce acasă.   

Luând în calcul același interval (1990-2015), ca și în cazul mișcării naturale, 
ales cu atât mai mult cu cât se dorește a se evidenția interdependența existentă între 
acestea două, au fost surprinse următoarele particularități demografice (Figura 43): 

- pe fondul schimbării regimului politic, care a avut drept una dintre
consecințe deschiderea granițelor țării, încurajându-se, în acest fel, migrația
externă, anul 1990 a fost unul reprezentativ în ceea ce privește părăsirea
teritoriului ciceuan de către populația acestuia. Rata de emigrare a avut
valori net superioare celei de imigrare, înregistrându-se diferențe de peste
30‰ (Chiuiești – -36,89‰, Ciceu-Giurgești – -40,7‰). La nivel
microregional, bilanțul migratoriu a atins valoarea de -22,1‰. Comunele
situate în Culoarul Someșului Mare își păstrează aceeași tendință ca și în
cazul mișcării naturale, de creștere a valorii bilanțului migratoriu (anul
1990), comparativ cu celelalte unități administrativ-teritoriale ale
,,ținutului” (Petru Rareș -  -1,25‰, Uriu - -9,17‰);

- în intervalul 1991-2012, bilanțul demografic migratoriu la nivelul Ținutului
Ciceului a înregistrat valori pozitive, între 0,1-8,5‰, dar menținându-se pe
parcursul mai multor ani în jurul valorii de 2‰. În anii 2013, 2014, se observă
o tendință de scădere a bilanțului migratoriu, acesta având valori negative (-
3,92‰, -0,32‰). Ținutul Ciceului se plasează inferior județului Cluj în ceea ce
privește bilanțul migratoriu, însă, cu toate acestea, înregistrează valori ușor mai
ridicate în raport cu cele specifice județului Bistrița-Năsăud, Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest sau cele de la nivel național (Figura 43);

- la nivel de UAT-uri, valori reduse ale bilanțului migratoriu, negative
aproape pe întreg intervalul analizat, caracterizează comunele Chiuiești (-
36,8-4,7‰), Ciceu-Giurgești (între -40,7 – 4,9‰), Negrilești (-10,3 - 4‰),
ultimele două confruntându-se de altfel și cu o rată scăzută a natalității;

- distanța redusă între comunele Ciceu-Mihăiești (-12,1 – 15,7‰), Petru
Rareș (între -6,3 – 17,4‰), Uriu (-9 – 18,3‰) și centrele urbane Dej și
Beclean a permis, încă din perioada socialistă, desfășurarea navetismului,
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înregistrând valori ale bilanțului migratoriu relativ mari, comparativ cu 
cele aferente altor UAT-uri din Ținutul Ciceului, pozitive în cea mai mare 
parte a perioadei analizate. De remarcat faptul că Uriu, exceptând anul 
1990, a avut valori pozitive ale bilanțului demografic migratoriu în întreg 
intervalul recenzat, mai mult, aceasta se caracterizează printr-un trend 
ascendent al valorilor pe parcursul ultimilor ani. Prezența rromilor, și de 
această dată, a avut un rol însemnat în creșterea ratei de imigrare, 
înregistrându-se numeroase cazuri de stabiliri cu domiciliu ai unor membri 
aparținători acestei etnii în teritoriile comunelor amintite; 

- la nivel de UAT se evidențiază, pe de o parte, tendința de creștere a ratei de
imigrare în perioada 2000-2007. Unul dintre factorii care a generat această
situație a fost  reîntoarcearea acasă a forței de muncă disponibilizate în
industrie, odată cu redimensionarea (începutul sec. XXI) activităților
sectorului secundar din centrele urbane care și-au exercitat o lungă perioadă de
timp atracția asupra populației ciceuane. Pe de altă parte, după anul 2007, pe
fondul creșterii ratei de emigrare externă, trendul descendent al bilanțului
migratoriu este vizibil, majoritatea comunelor înregistrând valori negative.

- migrația externă s-a manifestat cu precădere spre țări de altfel preferate de
români, precum Germania, Spania, Italia și, în unele cazuri, Canada.
Bilanțul demografic general, expresie a diferenței dintre intrările

(natalitatea și imigrarea) și ieșirile (mortalitatea și emigrarea) din sistemul 
demografic, în primii ani ai deceniului trecut, la nivelul Ținutului Ciceului, a avut 
valori preponderent pozitive (până în 2006), ușor mai ridicate în raport cu mediile 
naționale, județene sau regionale. Începând cu anul 2007, până în prezent, pe 
fondul dezechilibării raportului natalitate-mortalitate, respectiv imigrare-emigrare, 
bilanțul demografic general a cunoscut un vizibil regres, cu tendințe de accentuare 
în ultimii 3 ani (între -0,5- -6,9‰). În Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Negrilești 
și Chiuiești s-au consemnat cele mai scăzute valori ale bilanțului demografic 
general, justificându-se astfel evoluția demografică descendentă înregistrată în 
ultimele decenii la nivelul acestor unități administrativ-teritoriale. 

S-a constat că valorile bilanțului demografic migratoriu sunt relativ mai
mari în raport cu cele ale bilanțului demografic natural, ceea ce prefigurează o altă 
specificitate demografică în teritoriu, consemnată de rata scăzută a nupțialității și 
populației feritile. În evaluarea aceasta comparativă, trebuie avută însă în vedere o 
altă fațadă a migrației, care de cele mai multe ori nu este înregistrată oficial în 
datele statistice, și anume migrarea externă a populației, ce nu este urmată de 
schimbarea domiciliului sau a reședinței, respectiv cea sezonieră, dar a cărei 
manifestare constantă și continuă, contribuie la reducerea șanselor de creștere 
numerică a resurselor umane. 
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5.3. STRUCTURI GEODEMOGRAFICE  
 Dacă evoluția geodemografică reflectă îndeosebi potențialul numeric al 

populației dintr-un teritoriu, prefigurând prin componentele mișcării naturale și 
celei migratorii anumite fenomene demografice (precum îmbătrânirea 
populației) și perspectivele de evoluție ale acestora, structurile geodemografice, pe 
lângă trăsăturile cantitative, dețin valențele calitative ale resursei umane, 
potențialul uman fiind oglindit de populația pe grupele de vârstă, de raportul de 
dependență demografică, nivelul educațional, etnic și confesional.  

5.3.1. Dependența demografică și structura populaţiei pe grupe de 
vârstă şi sexe 

 Investigarea populației pe grupe de vârstă și sexe reprezintă modalitatea 
cea mai eficientă de a surprinde dimensiunile fenomenului de îmbătrânire 
demografică, a presiunii demografice exercitată de populația considerată ca 
făcând parte din categoria inactivă (0-14 ani, >65 ani) asupra celei active (15-64 
ani), de a justifica efectele fenomenelor de migrație și ale dinamicii naturale, de a 
prognoza evoluția resursei umane în teritoriu. 

 La nivelul Ținutului Ciceului, potrivit datelor înregistrate la 
Recensământul Populației și Locuințelor 2011, se observă un echilibru între 
numărul populației masculine și celei feminine (6.986 bărbați, 7.143 femei). 
Diferențe apar însă când structura populației pe sexe este analizată concomitent 
cu cea pe vârste, reprezentate prin intermediul piramidei vârstelor. Dacă pentru 
categoriile de vârstă cuprinse între 0-15 ani se menține situația caracteristică 
întregului teritoriu analizat, o ușoară creștere a ponderii populației masculine 
apare în rândul locuitorilor cu vârsta între 20-54 ani. La nivelul populației 
îmbătrânite, se constată creșterea semnificativă a ponderii femeilor în raport cu 
cea a bărbaților. Totodată, prin compararea structurii populației ciceuane pe sexe 
cu cea aferentă spațiului național și județean (Bistrița-Năsăud, Cluj), se 
evidențiază același trend, de menținere a ponderii populației feminine ușor mai 
ridicate (diferență de 2-3 procente), respectiv de feminizare a populației ce a 
trecut pragul de 45 de ani (diferență de circa 10% față de ponderea bărbaților) 
(Figura 44). 

 Reprezentarea numerică a populației ,,ținutului” prin intermediul 
piramidei vârstelor a scos în evidență faptul că microregiunea se confruntă cu un 
proces de îmbătrânire demografică, a cărui tendință este de accentuare, 
prefigurată de altfel anterior, prin analiza mișcării naturale și migratorie. 
Dezechilibrul între populația tânără și cea vârstnică este sugestiv reflectat de 
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particularitățile piramidei vârstelor, precum: baza piramidei, ce indică numărul 
populației sub 5 ani, este mult mai îngustă decât partea superioară, unde este 
reprezentată generația de peste 65 ani; ponderea mai ridicată a populației 
vârstnice, ce a ieșit din sectorul activ (peste 64 ani), decât cea care intră în 
categoria populației active (0-14 ani); numărul scăzut al populației tinere (circa 
17% din populația totală), cu perspective în ceea ce privește creșterea ratei de 
natalitate în ,,ținut”  (20-35 ani), comparativ cu numărul (circa 21% din populația 
totală) celei care este pe cale de a ieși din segmentul de vârstă considerată biologic 
fertilă (35-45 ani). Un alt aspect, potrivit reprezentării piramidale, cauzat într-o 
oarecare măsură de reîntoarcerea populației în locurile natale (în primul deceniu 
al secolului XXI, vezi 5.2.3.), odată cu redimensionarea activităților industriale, 
este consemnat de ponderea mare a populației cu vârsta cuprinsă între 40-45 ani, 
urmată de cea de 35-39 ani. Dacă, atât la nivel național, cât și județean (Bistrița-
Năsăud, Cluj), tendința, în ceea ce privește contingentul de populație adultă 
cuprinsă între 35-44 ani, este aceeași ca și în cazul Ținutului Ciceului, respectiv 
de menținere a unei ponderi ridicate, situația se schimbă când este investigată 
populația vârstnică (Figura 44). Se evidențiază caracterul profund al îmbătrânirii 
demografice, în timp ce la nivel județean și național apare o echilibrare între 
populația tânără (0-24 ani) și cea vârstnică (>65 ani). 

 Analizate la nivel de UAT, piramidele vârstelor reflectă situații diferite, 
însă păstrându-se, în general, aceeași direcție, de creștere a ponderii populației 
vârstnice. O situație deosebită este a comunei Petru Rareș, unde ponderea 
populației tinere (0-19 ani) și adultă tânără (20-44 ani) este semnificativ mai mare 
în raport cu celelalte comune, dar și în raport cu propria populație ce depășește 
pragul de 45 de ani. Acest caz particular a fost conturat de bilanțul demografic 
general pozitiv, menținut pe parcursul ultimelor decenii și rezultat ca urmare a 
manifestării în teritoriu a unor factori socio-economici (vezi 5.2.3., 5.2.2). La 
polul opus, se situează Ciceu-Giurgești și Chiuiești, comune cu o pondere a 
populației îmbătrânite (peste 29% din totalul populației) semnificativ mai mare 
decât cea tânără (circa 16% din totalul populației). Structura pe vârste a 
populației comunelor Ciceu-Mihăiești, Uriu și Negrilești se definește prin 
particularitățile specifice întregului teritoriu analizat. (Figura 44).  

Dependența demografică (Figura 45), expresie a raportului dintre 
populație de vârstă inactivă (0-14 ani, >65 ani) și cea de vârstă activă (15-64 ani), 
exprimată procentual, are în Ținutul Ciceului valori care, pe de o parte, certifică 
ceea ce piramida vârstelor a prefigurat, și anume că populația vârstnică exercită o 
presiune ridicată asupra cele tinere și adulte tinere, iar, pe de altă parte, surprinde 
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ponderea populației, care din punct de vedere al vârstei avute, poate activa ca 
forță de muncă. Potrivit datelor înregistrate la ultimele trei recensăminte, 
raportul de dependență demografică indică valori de peste 78% la nivel de 
,,ținut”, ceea ce înseamnă că la 100 de locuitori de vârstă cuprinsă între 15-64 de 
ani le revine peste 78 locuitori de vârstă inactivă. La nivel de UAT, abateri mari 
de la media înregistrată pe ținut sunt caracteristice comunelor Ciceu-Mihăiești 
(88,2% în 2011), Ciceu-Giurgești (94,4% în 2011). Valorile relativ mai mici decât 
media specifică microregiunii definesc comuna Chiuiești (70,2% în 2011) și Petru 
Rareș (73,7% în 2011). Dacă în cei trei ani analizați raportul de dependență 
demografică se păstrează în jurul valorii de 80%, diferențele apar când acesta este 
calculat separat, pentru fiecare categorie de vârstă. Raportul de dependenţă al 
vârstnicilor, aferent anului 2011, a crescut comparativ cu anii precedenți, în timp 
ce raportul de dependenţă al tinerilor a scăzut. Dezechilibrul stabilit între 
ponderea populației ce va intra în sectorul activ și cea care va ieși din acest sector, 
alături de numărul relativ mare al populației de peste 45 de ani, evidențiază faptul 
că în viitorul apropiat, raportul de dependență demografică va crește într-un ritm 
alarmant. 
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Figura 45. Raportul de dependență demografică: la nivel de ,,ținut”; la nivel de UAT 

Evoluția pozitivă a populației într-un teritoriu este definită de ponderea 
generațiilor tinere, care înlocuiesc populația ce iese din vârsta activă, respectiv 
echilibrează raportul populație tânără/populație îmbătrânită și contribuie la 
creșterea bilanțului demografic natural. Plecând de la aceste aspecte și analizând 
piramidele vârstelor, au fost surprinse câteva tendințe evolutive ale populației ce 
permit regionarea teritoriului în funcție de acestea. Astfel, comuna Petru Rareș se 
caracterizează printr-o tendință echilibrată, întrucât ponderea ridicată a populației 
tinere existente în teritoriu echilibrează structura pe vârste și, totodată, asigură 
stocul uman necesar pentru ca bilanțul demografic general să se mențină pozitiv în 
viitor. Tendința ușor regresivă, cu ponderi relativ egale ale populației tinere (0-14 
ani) și celei vârstnice (>65 ani), însă cu generații de peste 45 de ani mult mai 
numeroase decât celor specifice vârstei adultului tânăr (20-45 ani), este specifică 
comunelor afectate deja de procesul de îmbătrânire al populației, precum Ciceu-
Mihăiești, Negrilești și Uriu. Comunele Ciceu-Giurgești și Chiuiești fac parte dintr-
o ultimă categorie, descrisă printr-o tendință regresivă de evoluție a populației, 
ponderea vârstnicilor (>65 ani) și a locuitorilor de vârsta adultului târziu (peste 55 
ani), sunt net superioare generațiilor tinere (Figura 44). 

5.3.2. Structura etnică și condiționările impuse de evoluția acesteia în 
Ținutul Ciceului  

Ținutul Ciceului se caracterizează printr-o structură etnică ușor mozaicată 
- aspect sesizat îndeosebi la nivel de UAT-, creată de populația majoritar
românească și inserția celei alohtone, la nivelul căreia, în anul 2011, ponderea cea
mai mare le-a revenit etnicilor maghiari și rromilor.
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  Particularitățile etnice, consemnate de prezența maghiarilor în teritoriul 
analizat, trebuie pusă în conexiune directă cu perioada în care Transilvania s-a 
aflat sub stăpânirea maghiară și, ulterior, austro-ungară. Cu toate că în 
numeroase documente istorice se accentuează faptul că Ținutul Ciceului era 
populat de români (vezi cap 2.3.), iar în timpul lui Ștefan cel Mare, preocuparea 
majoră era de a consolida ținutul ca „o cetate a ortodoxismului şi păstrării 
naţionalităţii împotriva primejdiilor” (Motogna V., 1927), inserția și stabilirea 
etnicilor maghiari în teritoriu, pe fondul stăpânirii străine și al evenimentelor 
petrecute în perioada medievală, generate de interesele vremii (tentative de 
cuceriri, recuceriri ale domeniului și Cetății Ciceului), a fost inevitabilă. Populația 
maghiară viza arealele ușor accesibile și care ofereau o serie de avantaje din punct 
de vedere economic - model etnic specific de altfel întregului teritoriu al 
Transilvaniei -, motiv pentru care la nivelul Ținutului Ciceului se distinge clar o 
limită între arealele cu o populație omogen românească, suprapuse părții central-
nordice a ținutului, și cele ce au devenit vetre ale locurii etnicilor maghiari, 
extinse în luncile și terasele Culoarului Someșului Mare. 
 Chiar dacă în perioada actuală structura etnică a microregiunii analizate 
este reprezentată de trei categorii fundamentale, români, maghiari și rromi, în 
secolele trecute, Ținutul Ciceului se definea ca un teritoriu în care 
multiculturalismul etnic era conturat de minoritățile de nemți, sârbi, evrei, 
ucrainieni, slovaci (Figura 46), însă a căror dispariție din teritoriu a fost cauzată 
de varii factori, unii specifici spațiului transilvănean (de exemplu, emigrarea 
sașilor), alții întregii acestei părți a Europei (vezi deportarea evreilor). Datele 
înregistrate în perioada 1850-1966 nu doar că surprind existența acestor 
minorități în teritoriu, dar și situația lor evolutivă, astfel, în anul 1850 în Ținutul 
Ciceului existau 527 de evrei și 42 de nemți, cei mai mulți dintre aceștia locuiau 
în comuna Petru Rareș. La începutul secolului XX, în Ținutul Ciceului, cu 
precădere în localitatea Lelești (152 de slovaci), s-a consemnat prezența unui 
număr semnificativ de slovaci, colonizați ca forță de muncă încă din a doua 
jumătate a secolului XIX, pe terenurile familiei nobiliare Bethlen. La 
recensământul din anul 1900, nu au fost înregistrate date care să marcheze 
prezența evreilor în teritoriu, în ciuda numărului lor ridicat, respectiv numărului 
modest al nemților, consemnat în anii 1850 și 1930. Acest fapt susține afirmația 
conform căreia numeroși evrei s-au declarat în 1900 ca vorbitori de limbă 
germană, fiind integrați în comunitatea de nemți, care număra, la vremea 
respectivă, 432 de persoane. La recensământul din anul 1930, a fost menționată 
prezența unui număr semnificativ de evrei (901) pe teritoriul Ținutului Ciceului, 
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după această dată, ca urmare a evenimentelor petrecute, Al Doilea Război 
Mondial, schimbarea regimului politic, influența politică externă (comunismul), 
și deportarea evreilor, această minoritate nu mai apare în datele statistice 
(recensământ 1966). Printre altele, numărul redus al nemților și slovacilor, de la 
recensămintele din 1930 și 1966, prefigurează dispariția lor treptată din 
microregiunea analizată, în prezent, membrii acestor grupuri etnice fiind 
înregistrați în categoria altor etnii în cadrul Recensământului Populației și 
Locuințelor din 2011. 

 Potrivit ultimului Recensământ al Populației și Locuințelor (2011), 
structura etnică a Ținutului Ciceului este alcătuită din populația românească 
(78,5%), grupul etnic al maghiarilor (9,2%), respectiv cel al rromilor (9,5%), 
cărora li se adaugă categoria aferentă altor minorități (2,6%), precum nemți, 
ucrainieni, slovaci etc. Analizate la nivel de UAT, ponderile celor trei categorii se 
schimbă semnificativ, creând trei situații distincte (Figura 46). Prima situație, 
caracterizată prin omogenitatea etnică dată de populația românească (peste 95%), 
este întâlnită în comunele Chiuiești (97,1% români), Negrilești (96,8% români) și 
Ciceu-Giurgești (96,7% români), care din punct de vedere spațial se suprapun 
dealurilor înalte ale ,,ținutului” (Culmea Breaza și Dealurile Ciceului). Mai mult, 
la nivel de localitate, se constată cazuri în care populația românească este în 
proporție de 100% (Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeiului, Valea lui Opriș, 
Dumbrăveni, Breaza, Purcărete). A doua situație, asemănătoare cu cea la nivel de 
ținut, definește comunele Ciceu-Mihăiești (70,5% români) și Uriu (72,3%), 
situate în Culoarul Someșului Mare, însă ale căror teritorii se extind până în zona 
de interferență a culoarului cu Dealurile Ciceului și Suplaiului. În ceea ce privește 
ponderea ce le revine grupurilor etnice, se observă că în comuna Uriu, 21% din 
populație este reprezentată de maghiari și 4,1% de rromi, în timp ce în comuna 
Ciceu-Mihăiești, situația se inversează, ponderea de 22,5% îi revine populației 
rromă, iar 3,2% celei maghiare. Ultima categorie, în care se înscrie comuna Petru 
Rareș, situată integral în Culoarul Someșului Mare, prezintă discrepanțe majore 
față de situația etnică întâlnită la nivelul UAT-urilor amintite. Ponderile relativ 
ridicate ale celor două categorii etnice, care aproape ating pragul de 50% (17% 
maghiari, 25,7% rromi), determină ca populația românească să dețină o pondere 
modestă (53,2%), ceea ce transformă comuna Petru Rareș într-un caz particular 
în cadrul Ținutului Ciceului. 

Corelația între particularitățile structurii etnice și distribuția spațială a 
UAT-urilor întărește afirmația conform căreia spațiile ușor accesibile, conectate 
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la rețele rutiere importante, au atras atenția, de-a lungul timpului, diferitelor 
grupuri etnice. 

Structura etnică analizată la ultimele trei recensăminte (1992, 2002, 2011) 
cuprinde aceleași categorii etnice reprezentative, însă din punct de vedere 
evolutiv ponderile acestora diferă de la un an la altul (Figura 46). Tendința 
regresivă este caracteristică atât populației românești cât și minorității maghiare, 
acestea scăzând de la primul an recenzat (1992) până la ultimul (2011) cu circa 3-
4%. În opoziție cu această scădere, se constată o majorare a ponderii etnicilor 
rromi (de la 6,2% în 1992 la 9,5% în 2011), fapt ce validează afirmațiile conform 
cărora comunitatea rromă a contribuit la creșterea bilanțului natural și 
migratoriu în teritoriu. Ponderea ridicată a populației rrome este mult mai bine 
surprinsă la nivel de UAT, cazuri remarcante fiind cele ale comunei Ciceu-
Mihăiești, unde, în intervalul 1992-2011, numărul rromilor a crescut cu circa 8%, 
iar în comuna Petru Rareș, cu circa 6%. 

Numărul ridicat al etnicilor rromi, cu tendință de creștere în viitor, se 
constituie într-un semnal de alarmă în ceea ce privește perspectivele viitoare de 
evoluție socio-economică și arhitecturală a unor localități, precum Reteag și 
Ciceu-Mihăiești, unde această comunitate este bine conturată. La momentul 
actual, pe fondul slabei integrări socio-economică a rromilor, deficitară  din 
punct de vedere al puținelor proiecte sau al impactului scăzut al celor existente, 
demarate în acest sens de autoritățile publice locale și/sau regionale și chiar 
naționale, și al ignorării de către populația de această etnie a oportunităților 
oferite, una dintre problemele majore cu care se confruntă teritoriul analizat 
constă în modificările aduse peisajului vernacular, prin inserția construcțiilor, 
așa-numitele „palate țigănești” (Grӓf  R., 2008, p. 6). 
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Prin raportarea la alte situații de la nivel național, „palatele țigănești” sunt 
întâlnite într-o variantă mai modestă, în cartierele cu populație preponderent 
rromă de pe Valea Leleștilor (localitatea Ciceu-Mihăiești) ori de la Poienile 
Reteagului (localitatea Reteag) (Figura 47). Un alt aspect problematic, de ordin 
social, rezidă din stările conflictuale iscate în interiorul comunității, între membrii 
de aceeași etnie ori în exteriorul acesteia, între rromi și români/maghiari. Acestea 
din urmă se consumă, de obicei, între cei cu proprietățile învecinate, pe 
considerente ce țin de tulburarea liniștii publice, poluare, modificările limitelor de 
proprietate. Totodată, structura ocupațională a etnicilor rromi din localitățile 
Reteag și Ciceu-Mihăiești relevă o rată ridicată a persoanelor care nu sunt 
angrenate într-un sector de activitate, multe dintre ele beneficiind de ajutor social, 
ceea ce amplifică presiunea asupra economiei acestor localități. 

Figura 47. Case locuite de populația rromă: Poienile Reteagului și Valea Leleștilor 

Pe lângă aspectele amintite, în rândul acestei comunități, crescute într-o 
mentalitate și cu un sistem de valori diferit de cel al populației românești, se 
înregistrează cele mai multe abandonuri școlare și cea mai mare rată a 
analfabetismului, iar ca urmare a evoluției economice, ce a împins-o, de cele mai 
multe ori, în pragul sărăciei, apar cazuri de infracționalitate redusă, multe săvârșite 
în străinătate, dar intens mediatizate în presa scrisă (BN OBSERVATOR, Știri de 
Cluj, Cluj-Napoca.Ziare.com., Mesagerul de Bistrița-Năsăud, Răsunetul. 
Cotideanul bistrițenilor de oriunde). De altfel, aceste conflicte iscate ca urmare a 
unor condiții ce definesc alături de alte aspecte calitatea vieții etnicilor rromi pun în 
evidență existența în teritoriu a unui vizibil decalaj social și a lipsei armoniei 
sociale. 

În vederea integrării comunității de rromi, cel puțin a problemei ce vizează 
accesul la educație a copiilor de etnie rromă, administrația locală a comunei Petru 
Rareș a implementat un proiect în anul 2013, din fondurile proprii, care și-a propus 
modernizarea școlii generale Reteag-Poieni, situată în așa-numita parte a localității, 
Poienile Reteagului, unde locuiește această comunitate. 
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5.3.3. Structura confesională a populației 
În microregiunea analizată, structura confesională, prin principalele culte 

religioase întâlnite în rândul populației ciceuane, este în tandem cu cea etnică. 
Astfel, populația majoritar românească dictează trendul confesional în Ținutul 
Ciceului, ortodocșii, la recensământul din anul 2011, dețin ponderea de 77,1%, în 
timp ce reformaților, cult religios specific etnicilor maghiari, le revine procentul de 
9,9%. Alături de cele două confesiuni, însă cu o pondere mai redusă, întâlnim 
locuitori care aderă la bisericile greco-catolice (1,5%) și romano-catolice (0,9%), 
respectiv la cultele neoprotestante, penticostal (6,6%) și baptist (3,6%). Raportată la 
anul 2002, tendința este de creștere moderată a populației ortodoxe (76%) și 
penticostale (5,7%), respectiv de scădere a celei reformate (11,2%) (Figura 46).  

La nivel de UAT, conform datelor statistice din anul 2011, mozaicul 
confesional caracterizează comunele Uriu și Petru Rareș, aici regăsindu-se cele mai 
mari ponderi ale populației reformate (20% și 16%) și romano-catolice (2,2% în 
Petru Rareș), respectiv dintre cele mai ridicate ale celei penticostale (12,3% și 
8,3%). La nivel de localitate situația stă diferit, existând cazuri în care populația 
reformată deține un procent de peste 40% (localitatea Bața). O situație particulară 
este și cea a comunei Negrilești, unde peste 14% dintre locuitori se declară ca 
făcând parte din religia penticostală și 8,2% din cea baptistă. De menționat, în 
acest sens, este cazul localității Purcărete, sat cu o rată a îmbătrânirii demografice 
ridicate, unde ponderea populației penticostale (49%) o depășește pe cea a 
ortodocșilor (40%), în timp ce baptiștii dețin aproximativ aceeași pondere ca la 
nivel de comună (9,3%). Valori ridicate ale ponderii populației penticostale (7%), 
baptiste (3,7%) și romano-catolice (4,1%) se înregistrează și în comuna Chiuiești. 
În Ciceu-Giurgești, baptiștii dețin un procent de 8,4%, ponderea fiind mai 
ridicată decât media pe ținut (Figura 46).  

Ortodoxismul a fost deseori invocat în scrierile istorice care surprind 
perioada când Ținutul Ciceului s-a aflat sub stăpânirea domnilor moldoveni (vezi 
2.3.5.). În timpul lui Ștefan cel Mare, recunoscut ca apărător al creștinătății și 
canonizat de Biserica Ortodoxă Română (anul 1992), fundamentarea identității 
spirituale a ciceuanilor prin prisma ortodoxismului, văzut ca o adevărată formă  de 
conservare a specificului populației românești, a atins cotele cele mai înalte. Un 
moment marcant în evoluția cultului religios ortodox în acest terioriu l-a 
reprezentat constituirea bisericii ortodoxe de la Vad, localitate situată în teritoriul 
domeniul Ciceului de la vremea respectivă (secolul XVI), ce era socotită cea ,,dintâi 
episcopi(e) a Românilor supt Coroana Sfântului Ștefan” (Motogna V., 1927). 
Urmaș al lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș, continuă, însă nu cu același ecou, 
acțiunile de fortificare a ortodoxismului. În acest sens, în teritoriul analizat, în 
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Figura 48. Structura populației Ținutului Ciceului pe
niveluri de învățământ 

apropierea Cetății Ciceului, acesta a zidit o biserică de mici dimensiuni, însă ale 
cărei urme nu pot fi identificate în prezent.  

5.3.4. Structura educaţională. Involuția populației școlare – efect al 
dinamicii demografice 

Nivelul de educație al populației reflectă capacitatea de intervenție a 
resursei umane în teritoriu în funcție de gradul ei de pregătire și calificare. 
Cunoașterea structurii educaționale, dar și a evoluției populației școlare 
(învățământ preșcolar, primar și gimnazial), care  prefigurează, într-o oarecare 
măsură, ponderea populației ce va urma o anumită formă de instruire, este 
necesară în vederea conturării perspectivelor de evoluție ale Ținutului Ciceului, 
prin prisma potențialului uman. 
 Conform datelor 
înregistrate la
Recensământul Populației și 
Locuințelor din 2011, 4,4% 
din locuitorii Ținutului 
Ciceului au finalizat o formă 
de  învățământ superior 
(universitar), în  timp ce 
1,5%, postliceal. Această 
valoare scăzută, justificată și 
de specificul spațiului 
analizat, unul eminamente rural, se situează mult sub media pe țară (14,3%). La 
nivel de UAT, ponderea cea mai ridicată a populației cu studii superioare 
corespunde comunei Uriu (5,36%), în timp ce valoarea de 2,3% plasează comuna 
Negrilești pe ultima poziție în ceea ce privește rata populației ce a finalizat acest 
nivel educațional. O pondere mai ridicată îi revine însă populației ciceuane 
absolvente de învățământ liceal (15,1%) și profesional (13,3%). Un procent de 
36,9% din locuitorii ,,ținutului” sunt absolvenți de ciclu gimnazial, iar 23,4% de cel 
primar (Figura 48).  

Trebuie menționat, dat fiind faptul că datele statistice înregistrează 
populația după ultima formă de învățământ absolvită până la data recensământului, 
că este posibil ca o parte din populația absolventă de învățământ secundar superior, 
respectiv inferior, să fie deja angrenată, după caz, într-o formă de învățământ 
superioară celei pe care a finalizat-o, ori, în perspectivă, să urmeze un astfel de 
program educațional.  

Aspectele problematice în ceea ce privește pregătirea educațională a 
resursei umane sunt puse în evidență nu doar de populația care a stagnat la un nivel 
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inferior de pregătire, ci mai ales de ponderea populației analfabete (circa 4%) și a 
celei fără școală absolvită (1,8%). 

La nivelul microregiunii analizate, evoluția populației școlare, fie că ne 
raportăm la cea înscrisă în învățământul preșcolar, fie la cea din ciclul primar și 
gimnazial, în ton cu rata natalității și a emigrării de după anul 1990 (vezi 5.2.), 
relevă o ușoară scădere în intervalul 2005-2014 (Figura 49). În anul 2005, în 
Ținutul Ciceului, erau înscriși 1.537 de elevi în ciclul primar și gimnazial, în timp 
ce în anul 2014, numărul elevilor a atins 1.233, scăzând cu un procent de 3,05%. În 
schimb, în cazul copiilor de grădiniță, scăderea numărului acestora este mai greu 
sesizabilă, întrucât ponderea acestora s-a redus cu 1,4% (de la 476 la 331). 

Figura 49. Structura populației școlare la nivelul Ținutului Ciceului 

 La nivel de UAT, evoluția vizibil descendentă caracterizează comunele cu 
populația îmbătrânită, Negrilești, Chiuiești, și comunele Petru Rareș și Uriu, situate 
în apropierea unui centru urban, fapt ce a încurajat navetismul școlar. Un caz 
particular este cel al comunei Ciceu-Mihăiești, unde reducerea drastică a 
numărului elevilor, pe fondul problemelor demografice (îmbătrânirea și scăderea 
numărului populației) din localitățile Lelești și Ciceu-Corabia, a dus la închiderea 
unităților de învățământ. 

Ciceu-Giurgești Chiuiești Ciceu-Mihăiești 

Petru Rareș Uriu Negrilești Ținutul Ciceului 

Nr. elevi total Nr. elevi gimnaziu Nr. elevi primar Nr. copii grădiniță 
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5.4. SPECIFICITATEA HABITATELOR  

5.4.1. Ținutul Ciceului - spațiu rural. Relații de interdependență în 
sistemul de așezări ciceuan 

 Așezările omenești, definite ca forme ,,[…] de existență spațială a societății, 
reflectând viața acesteia și factorii de schimbare” (Kosinski, 1967, citat de Ianăș 
Ana-Neli, 2011, p. 274), rezultate ca urmare a unui proces continuu de umanizare a 
spațiului, însă condiționat de evoluția istorică și particularitățile cadrului natural, 
individualizează Ținutul Ciceului, nu doar prin elementele de habitat specifice 
gospodăriei tradiționale (vezi 3.4.2.), dar, mai ales, prin prisma faptului că acestea 
alcătuiesc un sistem de așezări pur rural, ce s-a dezvoltat îndeosebi în luncile și 
terasele Someșului Mare, bazinetele depresionare ori la contactul acestora cu 
dealurile microregiunii analizate. Cele trei coordonate, spațiu rural suprapus 
reliefului pitoresc, particularizat de activitățile tradiționale și elementele de 
arhitectură populară, pun în evidență un peisaj rural autentic, de o mare valoare și 
importanță în conturarea specificităților Ținutului Ciceului. Totuși, imaginea 
satului tradițional a suferit modificări, rezultate ca urmare a declanșării unor 
evenimente, precum procesul de colectivizare al agriculturii, trecerea la economia 
de piață, industralizarea din perioada comunistă, „urbanizarea” spațiului rural prin 
inserția elementelor de modernism. 

 Spațiul rural al Ținutului Ciceului se definește prin cele 21 de sate, de 
dimensiuni variate (unele de tipul cătunelor - Dosu Bricii, Valea lui Opriș, Valea 
Cășeiului), aflate în relații de interdependență și sub incidența administrativă a 
localităților reședință de comună (Chiuiești, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, 
Negrilești, Reteag și Uriu).  

 Ierarhic vorbind (Figura 50), Reteagul, satul ce numără cei mai mulți 
locuitori în Ținutul Ciceului, se caracterizează printr-un potențial și nivel de 
dezvoltare ușor mai ridicat în raport cu celelalte așezări. Pe lângă trecutul istoric 
favorabil unei evoluții pozitive (statut de târg, în jurul acestuia, conturându-se 
diferite forme administrative, precum districtul Reteag, preturia Reteag etc., vezi 
cap. ll), dezvoltarea localității Reteag s-a datorat gradului de conexiune ridicat al 
acesteia la rețelele de circulație a bunurilor, persoanelor, informației, de poziția 
geografică ce a favorizat dezvoltarea unor relații, atât cu localitățile ținutului, cât și 
cu centrele urbane situate în proximitate, respectiv ca urmare a activităților și 
serviciilor (comerciale, agricole, industriale, medicale, culturale) întreprinse și 
furnizate, atât de (și pentru) propria populație, cât și pentru cea situată în exteriorul 
așezării (vezi cap. VI). Așadar, beneficiind de o poziție privilegiată în rândul 
așezărilor cu funcția de reședință de comună, Reteagul deține statutul unei așezări 
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cu funcții intercomunale, prefigurându-i-se un rol de pol de gravitație 
supracomunală în microregiunea analizată.  

Figura 50. Relații de interdependență în sistemul de așezări ciceuan 

Coborând pe scara ierarhică, între centru de comună și satele afiliate 
acestuia, relația se bazează pe furnizarea, de către satul reședință, a serviciilor 
administrative, sanitare, culturale, de învățământ (în numeroase comune, ciclul 
gimnazial se desfășoară doar în reședința de comună, totodată, existând sate în care 
ciclul primar nu este organizat în unitățile de învățământ). La nivel inferior, 
cătunele dezvoltate în apropierea unor sate sunt dependente de acestea. Pe de o 
parte, populația cătunelor și satelor de mici dimensiuni este afiliată, sub aspect 
religios, bisericilor din localitățile învecinate, iar, pe de altă parte, satul furnizează 
cătunului produsele comerciale (în special alimentare) principale, relația de 
dependență continuându-se la nivel superior, cătunul, în cele din urmă fiind 
integrat, asemenea satului, reședinței de comună. 

5.4.2. Atestarea documentară 
 Descoperirea numeroaselor dovezi arheologice la nivelul Ținutului Ciceului au 

avut scopul de a fixa perioada primelor forme de locuire ale teritoriului, respectiv de a 
reconstitui firul intensificării umanizării acestuia. În schimb, atestarea documentară nu 
are menirea de a reflecta vechimea locuirii spațiului, ci vine ca o certificare a 
întemeierii, existenței și continuității așezărilor omenești, prin prisma celor mai vechi 
documente în care sunt menționate numele localităților analizate. Pornind de la această 
premisă, descoperirile arheologice atestă prezența omului în Ținutul Ciceului încă din 
Paleoliticul Superior, procesul de umanizare accelerându-se pe parcursul Neoliticului 
(vezi cap. 2.2.1.), în timp ce primele atestări documentare ale așezărilor apar abia în 
perioada Evului Mediu (în secolul XIII).  
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 Analiza localităților, în funcție de perioada de certificare documentară, 
relevă următoarele situații: 

- localitatea cu cea mai veche atestare documentară, anul 1283, și singura pe
care documentele istorice o plasează în secolul XIII, este Reteagul;

- în secolul XIV de recunoașterea documentară au beneficiat așezările
Breaza (1370) și Cristeștii Ciceului (1333), în timp ce majoritatea așezărilor
au fost menționate în inventariile secolului următor (XV), Ciceu-Mihăiești
(1405), Ciceu-Corabia (1467), Chiuiești (1467), Bața (1405), Ciceu-
Giurgești (1405), Dumbrăveni (1467), Negrilești (1405), Ilișua (1405) și
Hășmașu Ciceului (1405), Uriu (1405). Localitățile Lelești, Măgoaja și
Strâmbu au fost înregistrate documentar în secolul XVI;

- cele mai recente localități atestate documentar (anul 1956), care de altfel s-
au conturat în teritoriu odată cu această dată, sunt cătunele Dosu Bricii,
Valea Cășeiului, Valea lui Opriș, Purcărete. Excepție face localitatea Huta,
care în anul 1913 apare ca fiind cătun al satului Negrilești, ulterior, în anul
1956, acest cătun intră sub incidența satului Chiuiești. Totodată, acesta
poate intra ușor în categoria satelor roite, luând naștere odată cu deplasarea
populației din satul Negrilești spre dealurile înalte ale Culmii Breaza, în
scopul valorificării unor noi terenuri agricole (fânețe, pășuni).
Conform documentelor consultate (Dicționarul istoric al localităților din

Transilvania, Suciu C., 1966-1968), denumirea localităților diferă de la o perioadă 
la alta, majoritatea figurând în anul întemeierii, dat fiind trecutul istoric al acestui 
teritoriu, cu nume în limba maghiară. Ca urmare a traducerii dintr-o limbă în alta a 
numelui, dar și a dificultății identificării corecte a localității după toponimul 
maghiar, există posibilitatea ca anul atestării, înregistrat în anumite documente, să 
nu fie, în majoritatea cazurilor, cel real al primei certificări documentare. 

5.4.3. Particularitățile tipologice ale așezărilor din Ținutul Ciceului  
Așezările omenești, fie că ne raportăm la ele prin prisma funcțiilor, mărimii 

demografice și distribuției lor spațiale, fie că le analizăm structura și evoluția 
vetrelor, prin intermediul materialelor cartografice provenite din diferite perioade 
istorice (în cazul de față, analizate pe 6 surse cartografice), prezintă câteva tipologii 
ce conferă specificitate microregiunii analizate. Acestea din urmă, cât și potențialul 
de dezvoltare/evoluție al componentei de habitat, sunt mult mai bine evidențiate la 
finalul acestui subcapitol, prin realizarea unor clustere, pornind de la 
particularitățile tipologice ale localităților ținutului. 
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5.4.3.1. Distribuția spațială, mărimea demografică și funcțiile așezărilor 
ciceuane 
  Clasificarea așezărilor după distribuția spațială, luând în calcul forma de 
relief pe care o ocupă acestea, după mărimea demografică și funcționalitatea 
economică, oferă numeroase răspunsuri la situația socio-economică actuală a 
teritoriului, creionându-i, sub același aspect, tendințele viitoare de evoluție. 
Investigarea localităților, după cele trei criterii amintite, a fost deseori atinsă pe 
parcursul acestui studiu, în analizele ce vizau corelația între relief și dispunerea 
sistemului de așezări, caracterele economico-geografice ale ținutului (cap. VI) și 
evoluția geodemografică. Fără a repeta aspectele deja tratate, se vor menționa 
succint tipologiile create de particularitățile componentei de habitat, avute în 
vedere în această parte a cercetării. 
 Mărimea demografică a localităților, rezultat direct al evoluției numerice a 
populației, implicit al modificărilor survenite prin dinamica teritorială a acesteia, 
reflectă potențialul și nivelul diferit de dezvoltare al satelor prin intermediul 
resursei umane, respectiv evidențiază faptul că unele dintre acestea, de-a lungul 
timpului, au înregistrat un ritm accelerat de scădere al populației, în prezent, 
amenințând cu dispariția lor teritorială.  
 Analizând datele înregistrate la Recensământul Populației și Locuințelor din 
2011, s-a putut contura următoarea tipologie a satelor după mărimea demografică: 

- sate de dimensiuni foarte mici, de tip cătun (sub 100 de locuitori), unele 
dintre ele pe cale de dispariție: Dosu Bricii – 7 locuitori, Valea lui Opriș - 
57 locuitori, Valea Cășeiului - 97 locuitori. 

- sate de mici dimensiuni (101-500 locuitori), însă în majoritatea cazurilor, 
comunitatea numără cel mult 300 persoane: Lelești, Purcărete, Ciceu-
Corabia, Hășmașu Ciceului, Huta, Măgoaja, Strâmbu; 

- sate medii (501-1.500 locuitori), împărțite în două categorii: medii 
inferioare (501-1.000) - Dumbrăveni, Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Corabia, 
Bața, Breaza, Ilișua - și medii superioare (1.001-1.500) - Chiuiești, Cristeștii 
Ciceului, Uriu și Negrilești. 

- satele de dimensiuni mari (1.500-3.000 locuitori), în această categorie 
intrând doar Reteagul.  

 Distribuția spațială a satelor Ținutului Ciceului urmărește un tipar 
general, și anume, cele cu o suprafață extinsă și cu un număr mare de locuitori sunt 
localizate în luncile și terasele Someșului Mare (Cristeștii Ciceului, Bața), în 
bazinetele depresionare largi (Chiuiești, Negrilești, Ciceu-Giurgești, Ilișua), ori în 
zonele de interferență ale celor două trepte de relief (Ciceu-Mihăiești, Reteag, 
Uriu). În schimb, localitățile de dimensiuni mici s-au dezvoltat de-a lungul râurilor, 
în sectoarele de îngustare formate de structurile anticlinale (Lelești, Dumbrăveni) și 
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în dealurile joase (Hășmașu Ciceului) și înalte (Huta, Dosu Bricii) ori la contactul 
diferitelor trepte de relief, precum bazinetele depresionare cu dealurile înalte 
(Strâmbu, Purcărete, Valea lui Opriș, Valea Cășeiului), dealurile joase cu dealurile 
înalte (Ciceu-Corabia, Măgoaja, Purcărete). Rabat de la acest model al distribuției 
spațiale face satul Breaza, localizat în dealurile înalte (Culmea Breaza) ale Ținutului 
Ciceului și al cărui număr de locuitor îl plasează în categoria localităților de talie 
mijlocie (994 locuitori) (vezi cap. 4.3.5.1.). 

Ținutul Ciceului și-a conturat funcționalitatea economică prin valorificarea 
resurselor existente în spațiul său. Urmare a prezenței unor resurse ale subsolului 
puțin diversificate, care oferă perspective limitate de desfășurare a activităților 
industriale extractive și, ulterior, prelucrătoare, în satele ,,ținutului” s-au dezvoltat 
activități ale sectorului primar, fapt ce le-a conferit acestora funcționalitate 
preponderent agricolă, axată, deopotrivă, pe creșterea animalelor și cultivarea 
plantelor. Totuși, se remarcă existența unor localități, care pe lângă specificul 
economic agricol și-au revendicat, prin activitățile desfășurate, o funcționalitate 
secundară, caracteristică sectorului industrial (Reteag, Ciceu-Mihăiești, Cristeștii 
Ciceului, Negrilești) sau al serviciilor (Reteag, Uriu, Ciceu-Mihăiești, Cristeștii 
Ciceului, Breaza, Chiuiești). Impactul activităților desfășurate în satele ciceuane nu 
depășește nivelul local, indiferent de tipologia funcțională a acestora. 

5.4.3.2. Structura, forma și evoluția vetrelor de așezări 
 Evoluția vetrelor, structura și forma așezărilor ciceuane au fost direct 

condiționate de o serie de factori, precum particularitățile (morfometrice, 
morfologice, geologice) formelor de relief pe care se inserează componenta de 
habitat, evoluția geodemografică, cursul rețelei hidrografice, dat fiind faptul că 
localitățile s-au extins în apropierea râurilor, poziția față de trama stradală, trecutul 
și evenimentele istorice, resursele financiare ale populației ținutului. Ca urmare a 
condițiilor impuse de factorii amintiți, localitățile Ținutului Ciceului prezintă 
particularități legate de structură și formă ce permit integrarea acestora în 
următoarele tipologii (Figura 51): 

- sate adunate, în rândul acestora distingându-se sate adunate propriu-zis,
având forme regulate (poligonale), cu gospodăriile învecinate, casele fiind
despărțite de curți largi, grădini familiale, drumuri, localizate în luncile și
terasele Someșului Mare (Bața, Cristeștii Ciceului), în bazinetele
depresionare (Ciceu-Giurgești, Negrilești) ori în dealurile joase (Hășmașu
Cicelui, Dumbrăveni); sate adunate cu tentacule ce se desprind din partea
centrală a satului (Reteag, Chiuiești, Uriu) (formă asemănătoare cu așa-
numitul sat cu piață centrală); sate adunate compacte, cu formă liniară,
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deosebindu-se prin casele aliniate la stradă, una lângă alta, de-a lungul unor 
axe rutiere principale (Ciceu-Mihăiești, Măgoaja); 

- sate răsfirate, formă de tranziție de la așezările adunate la cele risipite, cu o
structură aerisită și formă poligonală (Ciceu-Corabia), liniară (Lelești,
Purcărete, Strâmbu, Breaza) sau alungită (Ilișua), gospodăriile fiind
despărțite de drumuri și terenuri agricole. Fără preferință pentru o anumită
formă de relief, satele răsfirate s-au dezvoltat din Culoarul Someșului Mare
până spre altitudinile înalte ale Culmii Breaza și Dealurilor Ciceului;

- sate risipite, denumite și împrăștiate, au o formă neregulată, definind, în
teritoriul analizat, așezările de tip cătun și satele mici, Valea lui Opriș, Dosu
Bricii, Valea Cășeiului, Huta. Dețin un minim de dotări edilitare, iar
gospodăriile sunt despărțite de terenuri agricole extinse și pâlcuri de pădure.
Evoluția vetrelor de așezări a fost surprinsă pe baza interpretării materialelor

cartografice provenite din secolele XVIII-XXI, precum cele 3 ridicări topografice ale 
Imperiului Habsburgic, Planurile Directoare de Tragere (1:20.000), Harta topografică 
militară sovietică (1:50.000), Harta topografică a României 1:25.000, ortofotoplanul 
din 2015 (1:5.000). O mai bună acuratețe și nivel de detaliere ridicat al elementelor 
surprinse, dat fiind faptul că analiza se face pe imagini (fotografii) aeriene, o are, 
desigur, sursa cartografică aferentă secolului XXI.  

 În intervalul analizat, vetrele de așezări s-au aflat într-un continuu proces de 
modificare, de cele mai multe ori consemnat prin expansiunea teritorială a limitelor 
acestora (Figura 53). Legat de acest proces, au fost surprinse următoarele aspecte: 

- în secolul XVIII, pe harta Prima ridicare topografică habsburgică (1769-
1773) au fost identificate 17 vetre de așezări (Figura 52), suprapuse, în
majoritatea cazurilor, doar arealului central al localității ce urma a se
dezvolta pe parcursul secolelor următoare, evoluând, conform unui model
clasic de polarizare al habitatelor, central-periferic. De menționat că, pe
această hartă, cătunul Valea lui Opriș a fost identificat sub denumirea de
Casele Frenț, următoarea reprezentare a acestuia făcându-se doar începând
cu secolul XX;

- conform celei de-a treia ridicări topografice a Imperiului Habsburgic
(1869-1887), vetrele de așezări urmăresc în linii mari limitele trasate pe
prima sursă cartografică analizată, modificările constând în lărgirea zonei
centrale a localității, însă cu tendința de alungire spre exterior, prin
dezvoltarea unor mici ramificații de-a lungul râurilor sau drumurilor. Cu
toate acestea, la nivelul anumitor sate, precum Ciceu-Corabia, Hășmașu
Ciceului, Negrilești, se semnalează o restrângere a vetrelor de așezări în
raport cu perioada anterioară;
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‐ informația cuprinsă pe cele trei surse cartografice, Planurile Directoare de 
Tragere (1940-1957), Harta topografică militară sovietică (1940-1977), 
Harta topografică a României 1:25.000 (1977) relevă o evoluție constantă 
a vetrelor de așezări pe parcursul secolului XX, aceasta făcându-se în 
concordanță cu schimbările ce au determinat creșterea demografică de la 
sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX (vezi 5.2.1.), dar și de 
boom-ul construcțiilor din perioada comunistă (fiecare familie își 
manifesta dorința de a-și realiza propria locuință, încurajată printre altele 
de dezvoltarea industrială), dovadă stând numeroasele case realizate în ton 
cu arhitectura specifică socialismului. Dezvoltarea vetrelor de așezări este 
susținută pe toate cele trei materiale cartografice, extensiunea maximă fiind 
însă atinsă în anul 1977, conform hărții topografice 1:25.000. În majoritatea 
cazurilor, extensiunea vetrelor de așezări s-a făcut pe direcția nord-sud, ca 
urmare a dezvoltării ramificațiilor din centrul localității, de-a lungul unor 
artere de circulație sau a unui râu. Excepție fac localitățile Bața, Cristeștii 
Ciceului, Uriu, care suprapuse Culoarului Someșului Mare s-au dezvoltat 
conform direcției acestuia, est-vest. Totodată, satul Ciceu-Mihăiești și 
Reteag s-au extins, atât pe direcția est-vest, cât și sud-nord, însă urmărind 
același model, și anume, dezvoltându-și forma alungită central-periferică. 
Un caz particular îl reprezintă localitatea Chiuiești, a cărei dezvoltare pe 
direcția nord-sud, central-estică s-a făcut prin ramificații lungi, depășindu-
le cu mult pe cele ale altor vetre de așezări ciceuane (Figura 52).  

- secolul XXI aduce anumite modificări în structura vetrelor de așezări,
semnalate prin tendința de extindere a acestora, însă sub formă risipită,
noile unități de habitat fiind construite la distanțe mari unele față de altele,
vizându-se locuri retrase, deluroase. În ceea ce privește evoluția cătunelor,
aceasta a fost surprinsă doar pe ortofotoplanul din 2015, respectiv pe harta
topografică 1:25.000.

5.4.3.3. Analiza de tip cluster a așezărilor, în funcție de particularitățile
lor tipologice 

Analiza de tip cluster, utilizată încă din anul 1939 de Tyron, reprezintă o 
tehnică de investigare multivariată, care permite gruparea diferitelor elemente în 
clase omogene, în funcție de caracteristicile lor comune, reflectând, în cele din 
urmă, o anumită tendință tipologică a obiectelor/elementelor supuse analizei. În 
cercetarea de față, analiza cluster a așezărilor și-a propus, pe de o parte, 
identificarea localităților cu același trend de evoluție al vetrei de așezări, iar pe de 
altă parte, gruparea localităților cu particularități tipologice comune.   
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 În încercarea de a grupa (clustere) localitățile după evoluția vetrelor de 
așezări, s-a recurs la o analiză comparativă, luându-se în calcul extensiunea actuală 
a vetrelor de așezări, respectiv cea pe care acestea au avut-o în secolele anterioare, 
rezultatul constând în stabilirea următoarelor tipuri de clustere (Figura 53): 

- limita vetrelor de așezări extinsă mult în raport cu cea avută în secolele
XVIII-XIX: Măgoaja, Chiuiești, Negrilești, Strâmbu, Breaza, Uriu, Ciceu-
Mihăiești;

- limita vetrelor de așezări extinsă mediu în raport cu cea avută în secolele
XVIII-XIX: Ciceu-Giurgești, Reteag, Ilișua, Cristeștii Ciceului;

- limita vetrelor de așezări puțin extinsă în raport cu cea avută în secolele
XVIII-XIX: Ciceu-Corabia, Dumbrăveni, Hășmașu Ciceului, Bața,
Dumbrăveni, Lelești;

- limita vetrelor de așezări restrânsă în raport cu cea avută în secolele XVIII-
XIX: Valea lui Opriș;

- în cazul cătunelor și satelor mici Dosu Bricii, Purcărete, Huta și Valea
Căseiului, dat fiind faptul că acestea nu erau conturate în secolul XVIII-XIX,
analiza comparativă s-a făcut prin raportare la secolul trecut. Se constată că
limita actuală a acestora s-a restrâns ușor, iar numărul scăzut al populației
prefigurează tendința de reducere continuă a suprafeței vetrelor de așezări.

Figura 53. Analiza de tip cluster a așezărilor, în funcție de particularitățile lor tipologice 
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 O evidență mai clară a potențialului de dezvoltare și a specificității 
componentei de habitat a rezultat odată cu realizarea analizei de tip cluster, ce a 
presuspus gruparea localităților cu aceleași particularități tipologice, date de 
mărimea demografică, funcționalitate, distribuția spațială, structura vetrelor de 
așezări. Din punct de vedere metodologic, printr-o abordare de ansamblu a 
tipologiilor amintite, au fost stabilite următoarele clase (Figura 53):  

- componentă de habitat cu perspective ridicate de evoluție. În această
categorie au fost integrate localitățile de dimensiuni mari și medii, cu
funcționalitate multiplă (agricolă, industrială, a serviciilor și comerțului),
localizate în Culoarul Someșului Mare, ori în bazinetele depresionare largi,
precum Reteag, Ciceu-Mihăiești, Cristeștii Ciceului, Uriu, Bața;

- componentă de habitat cu perspective medii spre ridicate de evoluție.
Satele care și-au revendicat o funcționalitate secundară, fie industrială, fie
în domeniul comerțului și serviciilor, suprapuse teraselor, luncilor,
bazinetelor depresionare, și cu o populație ce le integrează în categoria
așezărilor de talie mijlocie, au fost considerate ca având acest nivel de
evoluție. În acest sens, s-au evidențiat satele Chiuiești, Negrilești, Breaza.
Excepție face, și de această dată, localitatea Breaza, întrucât este localizată
în dealurile înalte, dar caracteristicile sale tipologice indică un potențial
ridicat de evoluție;

- componenta de habitat cu perspective medii de evoluție se caracterizează
prin funcționalitatea agricolă, iar în plan secund, ușor conturată, prin cea a
comerțului și serviciilor. Acest tip de așezări, de dimensiuni medii, sunt
suprapuse bazinetelor depresionare, dealurilor joase sau la contactul
acestor două trepte de relief (Ciceu-Giurgești, Ilișua);

- componenta de habitat cu perspective reduse de evoluție definește satele
mici, în care agricultura întreprinsă depășește greu pragul practicilor
tradiționale, iar din punct de vedere al serviciilor comerciale, sunt
dependente de cele dezvoltate în satele reședință de comună. Localizate în
dealurile joase ori înalte, în sectoarele înguste al bazinetelor depresionare,
satele integrate în această categorie sunt Dumbrăveni, Lelești, Ciceu-
Corabia, Măgoaja, Hășmașu Ciceului, Purcărete, Strâmbu.

- componentă de habitat fără perspective de evoluție ori slab conturate.
Această categorie este specifică cătunelor, unele dintre ele părăsite aproape
în totalitate (Dosu Bricii, Valea lui Opriș, Valea Cășeiului), iar din punct de
vedere al infrastructurii, greu accesibile și dependente de serviciile deținute
de satele învecinate și cele reședință de comună.
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5.4.4. Gradul de dotare al aşezărilor 
  Așezările omenești, angrenate într-un continuu proces de evoluție, și-au 
dezvoltat, de-a lungul timpului, o infrastructură edilitară aflată în relație directă cu 
necesitățile umane, însă condiționată de manifestarea variilor factori, dintre care 
acțiunea celui socio-economic și a celui politic a fost evidentă. În vederea 
surprinderii stadiului actual al dotărilor edilitare din Ținutul Ciceului, s-au luat în 
considerare indicatori precum lungimea rețelei de canalizare, respectiv de 
alimentare cu apă potabilă a locuințelor, numărul și tipul/calitatea unităților 
edilitare de factură social-culturală, de învățământ, religioase și sanitare.  
  Rețeaua de alimentare cu apă potabilă, la ora actuală, acoperă suprafețe 
relativ restrânse din intravilanul așezărilor, evidențiindu-se discrepanțe majore în 
ceea ce privește răspândirea acestui tip de dotare la nivel de localitate. Dacă în satul 
reședință de comună majoritatea gospodăriilor sunt racordate la un sistem 
centralizat de alimentate cu apă potabilă, în celelalte sate componente ale comunei 
acest tip de dotare apare răzleț, semnalându-se cazuri în care populația, pentru a-și 
satisface necesarul de apă, utilizează puțurile din gospodărie ori și-au creat bazine 
de captare a apei, care apoi este distribuită pentru un grup de gospodării, însă, în 
această situație, se ridică o serie de probleme legate de calitatea apei, dat fiind faptul 
că aceasta nu este tratată și monitorizată. La capitolul alimentare cu apă potabilă, 
prin racordarea la un sistem centralizat, cel mai bine stau comunele situate în 
Culoarul Someșului Mare. În acest sens, Uriu (lungimea rețelei de alimentare cu 
apă de 33 km) și Petru Rareș (lungimea rețelei de alimentare cu apă de 23 km) se 
detașează în raport cu celelalte UAT-uri, întrucât rețeaua de alimentare cu apă 
potabilă se extinde la nivelul fiecărui sat component. Comunele localizate în partea 
central-nordică a ținutului sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă 
doar prin localitatea reședință de comună (Ciceu-Mihăiești – 5,2 km, Ciceu-
Giurgești – 18 km, Chiuiești – 5 km), în timp ce comuna Negrilești nu este 
monitorizată ca fiind aprovizionată printr-o rețea centralizată de furnizare a apei. 
Pentru comunele bistrițene ale Ținutului Ciceului, S.C. AQUABIS S.A reprezintă 
furnizorul principal prin care se face alimentarea cu apă potabilă, aceasta fiind 
tratată și monitorizată în Beclean.  

 În Ținutul Ciceului, asemenea multor localități din spațiul rural românesc, 
rețeaua de alimentare cu apă potabilă, în ultimul deceniu, a fost supusă unui amplu 
proces de extindere și modernizare, desfășurat prin programele de finanțare 
europene, în mare parte, dar suplimentate de fondurile oferite din bugetul de stat, 
prin mecanismul de finanțare al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (Master planul pentru sistemele de apă și canalizare). Acest 
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proces este continuat în prezent, autoritățile publice locale își propun extinderea 
rețelei de alimentare cu apă potabilă la nivelul fiecărei localități componente. Cu 
toate acestea, alimentarea cu apă potabilă a comunei Chiuiești devine problematică 
întrucât aceasta deține în componența sa 3 cătune și un sat de mici dimensiuni.  

 Dacă alimentarea cu apă potabilă se face într-un mod deficitar în Ținutul 
Ciceului, lucrările ce presupun realizarea unei rețele de canalizare sunt demarate 
abia în perioada actuală, cea mai mare parte a microregiunii analizate nu 
beneficiază în prezent de acest serviciu, iar perspectivele ca situația să se 
îmbunătățească sunt limitate, dat fiind faptul că proiectele în curs de implementare 
vizează în primul rând localitățile reședință de comună.  

 Un alt tip de dotare, prioritar pentru evoluția oricărei localități, prin care se 
realizează instruirea și educația copiilor, îl reprezintă unitățile de învățământ 
funcționale. Așadar, dacă evoluția populației școlare a fost surprinsă într-o analiză 
anterioară, inventarierea numărului, stării și regimului școlilor și grădinițelor 
existente în fiecare localitate ciceuană face obiectul acestui subcapitol.  

 Ținutul Ciceului deține 22 unități de învățământ, împărțite astfel: 10 școli 
generale, integrând toate nivelele de educație, preșcolar, primar și gimnazial, 
localizate în satele reședință de comună (Ciceu-Mihăiești, Reteag, Uriu, Negrilești, 
Chiuiești, Ciceu-Giurgești) - excepție face localitatea Uriu, în care sunt localizate 
două școli generale -, respectiv în satele mari ale ,,ținutului”, Cristeștii Ciceului, 
Breaza, iar una funcționează în incinta Preventoriului TBC (Castelul Hye) din satul 
Ilișua; 8 școli în care se organizează doar ciclul primar, în satele Strâmbu, Huta, 
Măgoaja, Bața, Dumbrăveni, Hășmașu Ciceului, Ilișua și în cartierul Reteagului, 
numit Reteag Poieni; 4 unități de învățământ în care se desfășoară doar nivelul 
preșcolar (grădiniță), 2 localizate pe văile lungi ale localității Chiuiești (Gura 
Dreptului și Valea Strâmbului), una în Reteag și una în Cristeștii Ciceului.  

 În ceea ce privește polarizarea școlară, se constată că aceasta se face la 
nivel de comună (desigur există cazuri în care părinții optează pentru înscrierea 
copiilor la o unitate de învățământ localizată în Dej sau Beclean), de către satul 
reședință, existând următoarele situații: 

- polarizarea populației școlare, atât a celei înscrise în ciclul primar, cât a
celei din cel gimnazial, definește localitățile Lelești și Ciceu-Corabia, elevii
deplasându-se spre unitatea școlară din Ciceu-Mihăiești (Ciceu-Mihăiești
fiind singura comună cu o singură unitate de învățământ), respectiv din
satul Purcărete spre școala din Negrilești, din cătunele Valea lui Opriș,
Valea Cășeiului și Dosu Bricii spre Chiuiești, însă numărul elevilor în cazul
cătunelor este unul scăzut ori inexistent (de exemplu, Dosu Bricii).
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- polarizarea populației școlare înscrisă în ciclul gimnazial definește
localitățile Măgoaja, Strâmbu, Huta, navetismul școlar făcându-se spre
localitatea Chiuiești, din Bața spre Reteag, din Hășmașu Ciceului și Ilișua
spre Uriu, din Dumbrăveni spre Ciceu-Giurgești.
În ceea ce privește infrastructura unităților de învățământ sunt semnalate

cazuri cu probleme legate de starea de conservare a construcțiilor, de dotarea cu 
utilitățile necesare, apă curentă și canalizare, încălzire, grup sanitar, respectiv 
suportul tehnic și materialele didactice puțin diversificate. Puțin numeroase, 
investițiile în reabilitarea școlilor s-au făcut, în general, din fondurile locale (ale 
primăriei), cazurile Școlii Primare Reteag Poieni și Școlii Generale Ciceu-Mihăiești 
sunt relevante în acest sens (vezi 5.3.2.). 

 Unitățile sanitare sunt reprezentate în teritoriul analizat de cabinetele 
medicale (dispensar), cu dotări minime, destinate consultului medical primar. În 
fiecare localitate reședință de comună funcționează un astfel de cabinet, cu câte un 
medic primar, excepție face și de această dată, ca urmare a numărului populației 
ridicat, comuna Uriu, în care își desfășoară activitatea doi medici de familie. Alături 
de acestea, cabinete stomatologice și farmacii există în localitățile Reteag (2 
farmacii), Uriu și Ciceu-Giurgești, în timp ce în Chiuiești și Negrilești există doar 
farmacie. 

 Din punct de vedere al clădirilor edilitare, în care se desfășoară activități ce 
contribuie la coeziunea social-culturală, teritorial au fost identificate puncte 
muzeale de mici dimensiuni, organizate în incinta unităților școlare (din comuna 
Ciceu-Mihăiești, Petru Rareș, Chiuiești), respectiv Muzeul Ținutul Ciceului din 
localitatea Ciceu-Mihăiești, Casa Memorială Ion Pop Reteganul din Reteag. Alături 
de acestea, fiecare comună, în una sau mai multe localități, deține cămine culturale, 
în interiorul cărora sunt organizate diferite manifestări cu tentă culturală (serbări 
școlare, lansări de cărți – în general, monografice, activități folclorice etc.). Multe 
dintre căminele culturale au făcut obiectul lucrărilor de modernizare în ultimii 2-3 
ani, ca urmare a deschiderii unor axe de finanțare în cadrul PNDR-ului pentru 
reabilitarea unor astfel de unități de cult din mediul rural. 

 Edificiile religioase reprezintă un alt bun de patrimoniu al așezărilor, care 
pe lângă importanța dată de semnificația lor spirituală, multe dintre ele surprind 
prin particularitățile arhitecturale și istoria creată în jurul lor, unele excelând, 
atrăgând titlul de monument clasat în Lista Monumentelor Istorice, de importanță 
locală (B) sau națională (A) (vezi cap. 6.5.2.)  

 La nivel de localitate, bisericile sunt reprezentate în funcție de tipurile de 
confesiuni întâlnite, fără a fi raportate la numărul de populație, astfel repartiția lor 
crează anumite specificități teritoriale, existând sate care dețin cinci instituții de 
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cult religios diferit (Chiuiești), trei (Reteag, Uriu, Ilișua, Negrilești), două (Ciceu-
Mihăiești, Bața, Cristeștii Ciceului, Ciceu-Giurgești, Dumbrăveni, Purcărete, 
Breaza, Măgoaja) sau una (Huta, Hășmașu Ciceului, Lelești, Ciceu Corabia), 
respectiv sate cu două biserici ortodoxe (Strâmbu – doar una funcțională, 
Negrilești). De remarcat, lipsa oricărui tip de unitate religioasă în cătunele Valea lui 
Opriș și Dosu Bricii, iar în localitatea Purcărete, a celei de cult ortodox, în ciuda 
prezenței comunității ortodoxe, care reprezintă circa 45% din populația totală a 
satului. Singura mănăstire din Ținutul Ciceului este localizată în cătunul Valea 
Cășeiului, care a luat naștere în jurul acestui edificiu religios, aici funcționând încă 
o biserică de cult ortodox.  
 
 

5.5. CONCLUZII 
  Nicio lucrare de amenajare și planificare teritorială nu poate fi concepută 
fără analiza teritoriului prin prisma componentei sale de intervenție, cea care, pe 
de-o parte, însumează resursele umane, ce devin actorii principali în procesul de 
dezvoltare al propriului spațiu, iar, pe de altă parte, habitatele create conferă 
autenticitate spațiului rural, trăsăturile lor tipologice (mărime, evoluția vetrelor de 
așezări, funcționalitate, distribuție spațială) și gradul de dotare trădând situația 
economică actuală a teritoriului, prefigurându-i, totodată, perspectivele viitoare de 
evoluție.   
  Un mediu rezidențial rural, cu perspective, din punct de vedere al 
resurselor existente în teritoriu, limitate, Ținutul Ciceului se definește prin 
componenta demografică a cărei evoluție a fost puternic marcată de efectele 
diferitelor evenimente istorice și politico-administrative (cele două războaie 
mondiale, stăpânirea maghiară și cea austro-ungară, regimul politic comunist, 
deschiderea granițelor țării și libera circulație a persoanelor etc.), dar și al 
schimbărilor economice (colectivizarea, industrializarea din perioada comunistă, 
trecerea la economia de piață, criza economică declanșată în primul deceniu al 
secolului curent etc.), survenite, de altfel, în mare parte, în contextul creat de 
factorul istorico-politic. Componenta geodemografică și de habitat, ca urmare a 
evoluției sub acțiunea factorilor amintiți, dar și al celui fizico-geografic, sub 
aspectul trăsăturilor sale cantitative și calitative, a generat în teritoriu o serie de 
disfuncții, principale fiind: 

 în proporție covârșitoare satele Ținutului Ciceului se caracterizată printr-
un fenomen intens de îmbătrânire demografică; 
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 gradul ridicat de depopopulare al satelor ciceuane, cu tendința de
accentuare în viitor, dată fiind ponderea ridicată a populației îmbătrânite și
migrația populației tinere (atât migrația rural-urban, cât și cea externă);

 ponderea scăzută a populației care din punct de vedere al vârstei avute
poate activa ca forță de muncă, prefigurându-se astfel creșterea raportului
de dependență demografică;

 în lipsa unor programe de integrare socio-economică a rromilor, dar și a
cooperării dificile cu membrii acestei etnii, în teritoriu apar o serie de
probleme care afectează evoluția patrimoniului vernacular (inserția
„palatelor țigănești”), armonia socială și crează un vizibil decalaj social;

 existența unor sate (Valea Cășeiului, Valea lui Opriș, Dosu Bricii, Huta)
care, pe fondul numărului redus al populației, sunt amenințate cu dispariția
lor teritorială, fapt ce va da naștere la așa-numitele sate-fantomă;

 particularitățile tipologice ale așezărilor (mărime, funcții, distribuție
spațială) relevă perspective reduse de evoluție ale teritoriului;

 în lipsa unui centru urban, polarizarea teritoriului este abia conturată prin
prisma polului de gravitație supracomunală (Reteagul), astfel, apar frecvent
areale polarizate centrifug, încurajându-se migrația spre spațiu urban a
forței de muncă și a populației școlare.

 numărul redus al tipurilor de dotări edilitare ale așezărilor, iar cele
existente sunt distribuite și repartizate teritorial într-un mod deficitar
(alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, unitățile sanitare, de învățământ
etc.).

Tabelul 9. Analiza SWOT a Ținutului Ciceului prin prisma componentei geodemografice și de habitat 

Puncte tari Puncte slabe 
- teritoriu locuit încă din perioada

Paleoliticului Superior;
- bilanț migratoriu ușor pozitiv în ultimii ani; 
- grad ridicat de omogenitate etnică (în

majoritatea așezărilor), creat de
populația românească;

- tendință echilibrată de evoluție a
populației comunei Petru Rareș;

- spațiul rural conservă specificul
tradițional și peisajul pitoresc;

- sate ce poartă amprenta unui trecut
istoric, recunoscut la nivel național (prin
Castrul Roman de la Ilișua, limesul de

- rata ridicată a populației îmbătrânite;
- depopularea satelor;
- scăderea numărului populației și

destructurarea piramidei vârstelor;
- migrația populației tinere, implicit a

forței de muncă și a populației de vârstă
fertilă;

- slaba integrare a comunității de rromi;
- raportul de dependență demografică ridicat; 
- dispariția comunităților de nemți,

slovaci, care au purtat cu ei exemple de
bune practice specifice culturii lor;

- numărul redus al populației școlare și
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nord al Daciei Romane, prin ceea ce a 
reprezentat domeniul Ciceului în sine); 

- localități cu un grad ridicat de
conectivitate la rețeaua rutieră de
importanță județeană, națională și
internațională;

- - existența unor edificii care satisfac
nevoile culturale și religioase ale
populației.

închiderea unor unități de învățământ; 
- tendința regresivă de evoluție demografică

caracterizează majoritatea satelor; 
- lipsa unui centru urban în teritoriu;
- polarizarea supracomunală;
- numărul mare al localităților de talie

mică (sub 500 de locuitori);
- mono-funcționalitatea localităților, bazată,

de obicei, pe agricultura de subzistență și,
deci, lipsa unor locuri de muncă care să
diminueze migrația forței de muncă; 

- starea precară și insuficiența dotărilor
edilitare.

Oportunități Amenințări 
- dezvoltarea unor activități (chiar și a celor

conexe agriculturii tradiționale) care că le
confere așezărilor funcționalitate mixtă și,
deci, dezvoltarea unor locuri de muncă
pentru populația tânără;

- accesarea liniilor de finanțare destinate
activităților non-agricole în mediul rural
(PNDR 2014-2020, Submăsura 6.4);

- înființarea unor școli profesionale și
redeschiderea celei din localitatea Negrilești; 

- organizarea unor cursuri de reconversie
profesională, în conexiune cu resursele și
specificul local;

- formarea populației în vederea accesării
fondurilor naționale și europene adresate
mediului rural;

- extinderea și modernizarea rețelei de
canalizare și a celei de alimentare cu apă
potabilă;

- modernizarea unităților edilitare (școli,
sanitare, culturale);

- demararea unor proiecte viabile de
integrare socio-economică a comunității
de rromi;

- reglementarea, prin Regulamentul Local
de Urbanism, a activităților ce presupun
extinderea construcțiilor alohtone
(„palate țigănești”, construcții moderne),

- tendința de accentuare a fenomenului
de îmbătrânire demografică și
reducerea numărului populației;

- lipsa locurilor de muncă pentru
populația tânără și migrația forței de
muncă;

- închiderea unor unități școlare și
dezvoltarea navetismului școlar spre
exteriorul microregiunii;

- așezări pe cale de dispariție;
- inexistența unor parteneriate 

comunitate locală-autorități;
- dispariția patrimoniului vernacular.
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care nu se integrează în specificul 
patrimoniului vernacular local; 

- - acordarea unor drepturi de propietate,
de către primărie, tinerilor care
intenționează să se stabilească și să-și
construiască o locuință în una dintre
localitățile ciceuane.

 Recomandări privind eliminarea disfuncțiilor ivite în teritoriu, la nivelul 
componentei demografice și de habitat, au fost formulate, atât pe parcursul acestui 
capitol, cât și în conținutul celui care viza individualizarea mentală a microregiunii 
analizate, unde satului și arhitecturii tradiționale le-au fost dedicate un subcapitol 
aparte. Totodată, dată fiind implicația factorului economic în evoluția 
geodemografică, de asemenea, o serie de propuneri se regăsesc în capitolul destinat 
analizei caracterelor economico-geografice ale ,,ținutului”.  

Pornind de la disfuncțiile menționate anterior și de la aspectele surprinse 
în analiza SWOT,  punctual, se propun câteva recomandări ce vizează soluționarea 
problemelor stringente cu care se confruntă componenta demografică și de habitat 
a Ținutului Ciceului. Pentru eliminarea disfuncțiilor survenite la nivelul dotărilor 
edilitare, autoritățile publice locale au demarat proiecte, unele în curs de 
implementare, altele în curs de evaluare (Ciceu-Mihăiești, Negrilești, Chiuiești), ce 
vizează în general extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, studii de 
fezabilitate pentru canalizare și stații de epurare (proiect din fondurile locale 
demarat de Primăria Ciceu-Mihăiești, modernizarea și reabilitarea unităților de 
învățământ (în intervalul 2012-2016 s-a investit în reparații Școala Generală Ciceu-
Mihăiești - fondurile locale, construirea unei baze sportive multifuncționale în 
localitatea Ciceu-Mihăiești - fonduri alocate de Consiliul Județean și Guvernul 
României, modernizarea școlii Reteag Poieni - fondurile locale) și celor culturale 
(realizarea Muzeului etnografic Ținutul Ciceului - fondurile alocate de Consiliul 
Județean și Guvernul României, amenajarea curții căminului cultural din Ciceu-
Mihăiești – fonduri locale, modernizarea Bibliotecii Comunale Ciceu-Mihăiești – 
fonduri locale). Numărul acestor investiții se cer a fi suplimentate, atât pentru satul 
reședință de comună, cât, mai ales, pentru celelalte sate aparținătoare. În acest 
ultim caz, acțiunile autorităților publice locale trebuie orientate spre rezolvarea 
problemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, în acest sens este salutată 
accesarea liniilor de finanțare pe una dintre axele PNDR 2014-2020 (Sub‐măsura 
7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică).  

Se recomandă ca în satele greu accesibile și/sau situate la o distanță 
considerabilă față de centrul de comună, precum Breaza, Măgoaja, Hășmașu 



249 

Ciceului, Strâmbu, Ciceu-Corabia, să fie create puncte sanitare destinate 
consultului primar. Reorganizarea programului de studii profesionale în localitatea 
Negrilești, organizarea unor mici ateliere meșteșugărești în incinta căminelor 
culturale din localitățile care s-au evidențiat prin diferite activități meșteșugărești 
(tinichigeria și confecționarea pietrelor de moară în incinta căminul cultural din 
Ciceu-Mihăiești, țesutul și prelucrarea firelor și fibrelor textile în incinta căminului 
cultural din Chiuiești, ateliere de ceramică și realizarea monedelor romane în Ilișua 
etc.), și includerea acestora din urmă în diferite rețele de promovare, în vederea 
desfășurării unor activități educaționale cu elevii ori tabere școlare, sunt doar două 
dintre propunerile ce ar diversifica oferta educațională și activitățile culturale, 
sporind gradul de atracție al teritoriului (Sub-măsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole în zone rurale, PNDR 2014-2020).   

 Dacă vis-a-vis de proiectele destinate modernizării și reabilitării dotărilor 
edilitare, autoritățile publice locale din satele ciceuane își manifestă o oarecare 
receptivitate, încurajați fiind și de deschiderea liniilor de finanțare de la bugetul de 
stat și din fonduri europene, destinate investițiilor edilitare din mediul rural, alta 
este situația proiectelor ce vizează dezvoltarea unor activități economice în scopul 
creării unor locuri de muncă pentru populația microregiunii. Lipsa inițativelor în 
ceea ce privește propunerea și implementarea unor proiecte de dezvoltare 
economică este sesizată, atât la nivelul comunității, cât și al autorităților locale. Se 
recomandă, așa precum s-a mai precizat pe parcursul acestui studiu, desfășurarea 
unor activități economice, unele conexe cu cele specifice agriculturii și industriei 
tradiționale (ateliere de meșteșuguri și crearea unor produse de artizanat specifice, 
deschiderea unei filiere de țesătorie și confecționare de costume populare, 
fabricarea produselor agricole tradiționale și comercializarea lor în cadrul 
târgurilor de profil, repunerea în funcțiune a morilor de apă reprezentative, 
agroturism etc.), care să contribuie la dezvoltarea caracterului multifuncțional al 
așezărilor și, totodată, să fie atractive pentru populația tânără a microregiunii, a 
cărei tendință este de a părăsi localitatea de domiciliu. În întâmpinarea dezvoltării 
activităților în mediul rural, vin liniile de finanțare deschise în cadrul programelor 
Fonduri Europene Structurale și de Investiții din România, respectiv fondurile 
nerambursabile, date prin programul PNDR 2014-2020, destinate activităților 
agricole, respectiv a celor non-agricole în mediul rural. Se încurajează și dezvoltarea 
parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea activităților, în special a celor ce 
promovează cultura populară.  

 În lipsa unui centru urban care să polarizeze întregul teritoriu al Ținutului 
Ciceului este oportună conceperea unei strategii ce prevede creșterea gradului de 
atracție al polului supracomunal de gravitație Reteag. Aceasta trebuie să aibă o 
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viziune de ansamblu, care să-și propună, la nivel microregional, dezvoltarea unor 
activități economico-sociale și culturale, corelate cu specificul teritoriului analizat 
(crearea unui centru de producție și prelucrare a produselor de origine agricolă, 
dezvoltarea activităților turistice bazate pe specificul local și corelate cu activitățile 
tradiționale, transformarea Cetății Ciceului într-un brand istoric al ,,ținutului”, 
asocierea comunelor învecinate, cu o populație sub 2.000 de locuitori, în vederea 
atragerii fondurilor destinate lucrărilor de infrastructură edilitară – canalizare, apă 
- etc.).

Promovarea satelor de tip cătun, definite întru totul de specificul 
tradițional și peisajul pitoresc, ca sate de vacanță, poate reprezenta una dintre 
soluțiile de estompare a procesului de dispariție a acestor decupaje teritoriale. De 
asemenea, în conformitate cu Legea 15/2003, republicată în 13 martie 2014 
(Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala), 
în vederea creșterii gradului de atractivitate al teritoriului și, implicit, atragerea 
populației în localitățile ciceuane, este recomandată sprijinirea tinerilor care nu 
dețin o formă de propietate, necesară pentru a-și construi locuința, dar care doresc 
a se stabili în mediul rural ciceuan, prin acordarea de către primărie a unor drepturi 
de proprietate. 
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VI. FUNCȚIONALITATEA ȚINUTULUI CICEULUI
REFLECTATĂ PRIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI

INFRASTRUCTURA DE ACCES 

6.1. PRELIMINAR 
 Activitățile economice desfășurate într-un teritoriu, alături de 

conectivitatea localităților acestuia la rețelele de circulație a bunurilor și 
persoanelor, prin calitatea, amploarea și importanța lor, pot crea un cadru 
economic favorabil dezvoltării, definind, în cele din urmă, funcționalitatea 
entității teritoriale. Dacă activitățile economice sunt capabile să genereze profit 
economic, devenind un „motor” a integrării resursei umane pe piața muncii și a 
creșterii gradului de atractivitate al teritoriului, infrastructura de acces, dată de 
rețelele de importanță comunală, județeană, națională și/sau internațională, 
asigură, pe de o parte, conexiunea localităților unei entități teritoriale între ele, 
iar, pe de altă parte, cu cele situate în exterior, contribuind la buna desfășurare a 
activităților economice și la dezvoltarea relațiilor comerciale și a celor de 
schimb între diferite așezări (exemplu: între centrele de exploatare, prelucrare, 
piața de desfacere, între localitățile de proveniență ale forței de muncă și centru 
de desfășurare al activității economice).  

În acest capitol, supuse analizei au fost componentele celor trei sectoare 
de activitate, primar, secundar, terțiar, situația economică a populației și 
infrastructura de acces, fixându-se ca prim deziderat surprinderea viabilității 
acestora în conturarea funcționalității Ținutului Ciceului. Informațiile și datele 
necesare au fost obținute în urma descinderii în teren, prin metode și tehnici, 
precum observația directă, fotografierea unor elemente ale cadrului natural și 
ale patrimoniului cultural și vernacular, cartarea punctelor de belvedere și a 
informațiilor legate de infrastructura de transport și activitățile economice.  

 De un real folos au fost, de asemenea, datele furnizate de primăriile din 
teritoriu, Direcția Agricolă Bistrița-Năsăud, respectiv Cluj, Institutul Național 
de Statistică (Recensământul Agricol din 2010, Recensământul Populației și 
Locuințelor din 2011), Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului 
(Repertoriul Arheologic Național, Lista Monumentelor Istorice, 2016), precum și 
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cele obținute de pe materialele cartografice, ortofotoplanuri (2005, 2015), Harta 
Căilor Ferate Române (http://tren.transira.ro/ Harta_retelei.htm), Harta 
Topografică a României, scara 1:25.000, cele trei ridicări topografice ale 
Imperiului Habsburgic, Planurile Directoare de Tragere, Harta militară 
sovietică. Studiul a inclus și analiza, sinteza și transpunerea cartografică a 
caracterelor și fenomenelor economico-geografice din Ținutului Ciceului, 
analiza spațială GIS (ArcGis 9.3) pentru determinarea arealelor de vizibilitate a 
punctelor de belvedere reprezentative, ierarhizarea și stabilirea unor clustere 
(tipologii) privind patrimoniul construit, de interes economic, al Ținutului 
Ciceului etc.   
  În vederea reflectării funcționalității economice a Ținutului Ciceului, au 
fost propuse și atinse o serie de obiective, dintre care principale au fost:  

 analiza structurii economice a populației Ținutului Ciceului;
 surprinderea implicațiilor specificităților teritoriale (forme de relief,

infrastructură de acces, resurse existente în teritoriu) în concentrarea
activităților economice la nivel de UAT;

 analiza potențialului agricol al ,,ținutului” și identificarea elementelor
de favorabilitate și restrictivitate în desfășurarea activităților agricole;

 analiza activităților industriale și ale sectorului terțiar din Ținutul
Ciceului;

 identificarea și analiza elementelor de patrimoniu construit (implicit a
arealelor unde există o concentrare mare a unor astfel de bunuri
patrimoniale), de interes economic, și crearea unor clustere, în funcție
de particularitățile lor reprezentative (starea de conservare, tipologie și
valoare, vechime, importanță etc.);

 identificarea punctelor de belvedere reprezentative ale Ținutului
Ciceului și generarea ariilor de vizibilitate;

 analiza infrastructurii de transport din Ținutul Ciceului (tipuri de axe
de circulație, viabilitate, grad de accesibilitate al localităților etc.);

 identificarea disfuncționalităților existente în teritoriu și formularea unor
recomandări în vederea soluționării acestora.
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6.2. FUNCȚIONALITATEA ȚINUTULUI CICEULUI 
REFLECTATĂ PRIN STRUCTURA ECONOMICĂ A POPULAȚIEI  

 Situația economică a locuitorilor unei entități teritoriale este justificată, 
îndeosebi, de gradul de ocupare al acestora într-un domeniu de activitate, respectiv 
de prosperitatea și viabilitatea muncii întreprinse. Drept urmare, pentru a avea o 
viziune de ansamblu asupra 
economiei ,,ținutului”, prin 
prisma forței de muncă active, 
s-a analizat structura economică
și ocupațională a populației
ciceuane.
  La nivelul Ținutului 
Ciceului, potrivit
Recensământului Populației și 
Locuințelor din 2011, ponderea 
populației active reprezintă 
42,41% (Figura 54), iar, 
conform structurii ocupaționale 
a populației, (Figura 55), aceasta este împărțită astfel: peste 58% din forța de muncă 
este activă în sectorul primar, circa 10% în sectorul secundar și 32% în sectorul 
terțiar. Închiderea unor linii de producție ale CCH Someș Dej (Combinatul de 
Celuloză și Hârtie), la sfârșitul secolului trecut-început de secol XXI, a reprezentat 
primul factor ce a cauzat scăderea bruscă a ponderii populaţiei ocupate în sectorul 
secundar, de la 30% în anul 1992, la mai puțin de 10%, în anul 2011. Reducerea 
ratei de activitate în sectorul secundar a determinat pe lângă creşterea numărului 
populaţiei inactive, reflectată de evoluția structurii ocupaționale a populației în 
intervalul 1992-2011, o reconversie a forţei de muncă disponibilizate din industrie 
în sectorul primar. Această schimbare, pe fondul practicării unei agriculturi de 
subzistență și al numărului ridicat al locuitorilor ciceuani ce se declară ca fiind 
activi în gospodăria familială, constrânge evoluția economică a Ținutului Ciceului. 

Strâns legate de resursele existente în microregiunea analizată, dar și de 
specificul rural al acesteia, activitățile întreprinse angrenează o pondere 
semnificativă a forței de muncă din Ținutul Ciceului în sectorul primar. Analizând 
structura ocupațională la nivel de UAT, se evidențiază faptul că cele mai mari 
ponderi ale populației active în sectorul primar le revin comunelor ce sunt dispuse 
în zonele de contact ale treptelor de relief, în partea central-nordică a ,,ținutului”, 

Figura 54. Stuctura ocupațională a populației la
nivelul Ținutului Ciceului 
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precum Negrilești (71%), Ciceu-Giurgești (68,13%), Chiuiești (61,43%), Ciceu-
Mihăiești (55,9%), în timp ce în comunele de culoar, Uriu (49,92%) și Petru Rareș 
(49,41), procentul populației active în acest sector are valori sub 50%. Această 
discrepanță teritorială a rezultat ca urmare a manifestării unui cumul de factori 
restrictivi, precum lipsa unor resurse ale subsolului necesare demarării activităților 
industriale, a problemelor legate de accesibilitatea rutieră, a distanței mari față de 
un centru urban, ori parc industrial (Parcul Industrial TETAROM III din Jucu), 
aspect ce îngreunează desfășurarea navetismului forței de muncă. Locuitorii 
comunelor din partea central-nordică a microregiunii au valorificat resursele 
locale, suprafețele relativ extinse de fânețe, pășuni, fond forestier, dezvoltând 
activități agricole mixte, precum și cele specifice economiei forestiere. Ponderea 
ridicată a populației active în sectorul primar le-a imprimat comunelor din Ținutul 
Ciceului funcția predominant agricolă.  

 În structura ocupațională a populației din Ținutul Ciceului, sectorul 
industrial este modest prefigurat, valori peste media pe ,,ținut”, revenindu-le 
comunelor situate în culoarul Someșului Mare (Figura 57). Ramura industrială cu 
cel mai mare grad de ocupare în rândul populației o constituie industria 
prelucrătoare (8,96%), specializată îndeosebi în industria alimentară, prelucrarea 
lemnului și fabricarea produselor din lemn. În acest sens, la nivel de UAT, Ciceu-
Mihăiești (13,28%), Petru Rareș (9,71%), Uriu (12,10%), Chiuiești (10,76%) dețin 
ponderile cele mai ridicate. În ceea ce privește ponderea populației active în 
sectorul energetic, se constată că acesta nu depășește valoarea de 1% (media 0,41%) 
pe ,,ținut”, situația fiind asemănătoare și în cazul industriei extractive (media 
0,36%), care în lipsa unor resurse importante ale subsolului, se dezvoltă doar pe 
baza extragerii pietrișului și nisipului în balastierele de pe malul Someșului Mare. 
Pe lângă ponderea populației angrenată în activitățile industriale desfășurate în 
limita teritoriului analizat, se adaugă cea a forței de muncă navetiste, ce activează în 
centrele industriale din exteriorul ținutului (fluxuri mai mari deplasându-se spre 
Parcul Industrial Dej administrat de ARC PARC INDUSTRIAL SRL, respectiv spre 
TETAROM III Jucu). 
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Figura 55. Structura pe domenii de activitate economică la nivelul Ținutului Ciceului (2011) 

  Sectorul terțiar, al serviciilor și comerțului, este relativ bine reprezentat în 
structura ocupațională a microregiunii analizate (32,57%), fapt datorat într-o 
oarecare măsură diversității activităților, multe stringente pentru populație. Valori 
peste media pe ,,ținut” a ponderii populației ocupate în sectorul terțiar se 
înregistrează în comuna Petru Rareș (39,42%) și Uriu (36,31%), urmată fiind de 
comunele cu valori sub 32%, precum Ciceu-Mihăiești (30,81%), Ciceu-Giurgești 
(28,75%), Negrilești (27,98%) și Chiuiești (26,77%). Analizând structura populației 
pe domenii de activitate (Figura 55), se constată că populația s-a specializat în 
construcții (6,38%) - remarcându-se comunele Negrilești (8,22%), Petru Rareș 
(6,16%), Uriu (4,81%)-, comerț (5,09%) - ponderi mai mare se înregistrează în 
comunele Petru Rareș (9,03%), Uriu (6,18%), Ciceu-Mihăiești (5,90%) -, transport 
și depozitare (3,02%) - valori mari definind comunelor Uriu (4,5%), Petru Rareș 
(4,85%), Ciceu-Mihăiești (4,61%), învățământ (2,4%) - ponderea mai mare 
revenindu-le comunelor cu populație numeroasă, Uriu (4,38%), Chiuiești (4,11%), 
Petru Rareș (2,94%). Ocupațiile din demenii precum administrație publică, 
sănătate, hoteluri și restaurante dețin ponderi reduse, cuprinse între valori de 1-2%, 
însă valori mai scăzute (sub 1%) revin activităților financiare, bancare și de 
asigurări, tranzacțiilor și activităților de servicii, poștei și telecomunicațiilor. 
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 De remarcat că o pondere mare a populației ocupate în sectorul terțiar 
revine unităților administrativ-teritoriale situate în Culoarul Someșului Mare, cu 
populație numeroasă și grad de conexiune ridicat la rețelele de circulație. Deloc de 
neglijat, totodată, este rolul pe care îl are localizarea spațială a acestor comune în 
proximitatea centrelor urbane, astfel polarizarea, chiar și din acest punct de vedere 
al serviciilor, fiind mult mai evidentă, decât în cazul altor UAT-uri din Ținutul 
Ciceului.  

 Alături de cele două categorii, populația activă și inactivă, un alt indicator 
demografico-economic, prin care se conturează starea economică a locuitorilor 
Ținutului Ciceului, este dat de  ponderea populației șomere sau în căutarea 
primului loc de muncă. Valori ce depășesc media pe ținut (4,79%) se înregistrează 
în comunele Petru Rareș (7,04%), Ciceu-Mihăiești (5,53%), Chiuiești (5,05).   
  Structura ocupațională a populației la recensământul din anul 2011 
cuprinde totalitatea populației angrenate într-un sector de activitate, ce poate, sau 
nu, să aibă statutul profesional de populație salariată. Sectorul în care decalajele 
sunt extrem de mari între numărul populației ocupate și a celei salariate este cel 
primar, întrucât o pondere mare a populației rurale este angrenată ca forță de 
muncă în gospodăriile proprii, sau în diferite forme asociative de practicare a 
agriculturii, putând având statutul de salariat, patron, lucrători pe cont propriu, ori 
lucrători familiali neremunerați.  

6.3. RELAȚIA SPECIFICITĂȚI TERITORIALE – 
CONCENTRAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE LA NIVEL 
INTRAREGIONAL 

 Analizând repartiția teritorială a activităților economice din Ținutul 
Ciceului și tipul sectorului de activitate în care acestea se integrează, se constată o 
anumită tendință de concentrare a acestora la nivel de UAT, creionată de 
specificitățile teritoriale, precum repartiția resurselor naturale și antropice, 
accesibilitatea teritorială, pretabilitatea reliefului, calitatea și cantitatea forței de 
muncă, gradul de atractivitate al teritoriului pentru investiții. Pornind de la această 
premisă, în corelație cu factorii amintiți, au fost stabiliți o serie de indicatori 
generali valabili la nivelul Ținutului Ciceului, care au avut implicație, unii pozitivă, 
alții negativă, în repartiția spațială, gradul de concentrare și definirea specificului 
activităților economice. Astfel, într-o manieră sintetizată, în figura alăturată 
(Figura 56) a fost surprinsă relația dintre acești indicatori formulați și distribuția 
lor la nivel de UAT.  
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Figura 56. Indicatori ai repartiției și concentrării activităților economice la nivel de UAT 

 Raportat la distribuția indicatorilor la nivel de comună, se disting 
următoarele situații: 

- comune cu o concentrare ridicată a indicatorilor care susțin dezvoltarea
activităților economice. Această categorie este specifică comunelor cu
multifuncționalitate economică, precum Petru-Rareș, Uriu și Ciceu-
Mihăiești. Acestea, pe lângă poziția geografică strategică (în Culoarul
Someșului Mare), dată, atât de conexiunea ridicată a căilor de transport și
apropierea față de centrele urbane polarizatoare, cât și de terenurile
agricole de calitate, ori de resursele de pietriș și nisip valorificate industrial,
dețin o pondere ridicată a populației de vârstă activă, ce poate fi angrenată
ca forță de muncă. Ba mai mult, prin trecutul istoric, și-au revendicat
statutul unor comune ce au ca zestre materială monumente istorice
recunoscute la nivel regional și național. Propunerea și implementarea
unor proiecte ce vizează dezvoltarea spațiului rural (reabilitarea
infrastructurii edilitare, ori a monumentelor istorice - Cetatea Ciceului,
Biserica Reformată din Reteag - și a căilor de acces spre acestea, includerea
acestor comune în trasee turistice extrateritoriale – vezi Turist în Ținutul
Haiducilor- etc.) contribuie la atractivitatea teritoriului, iar existența unor
exemple de bune practici, precum Ferma Pomicolă POMBIS din Ciceu-
Mihăiești, reflectă viabilitatea practicării unei astfel de activități economice
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în microregiunea analizată. Prefigurarea rolului de pol supracomunal 
localității Reteag, vine, pe de o parte ca o certificare a existenței unor 
elemente în teritoriu cu rol desăvârșit în susținerea evoluției pozitive a 
acesteia, iar, pe de altă parte, însăși devenirea acestuia ca centru de atracție 
în ,,ținut”, se constituie într-un avantaj, inclusiv economic, al comunei 
Petru Rareș, dar și al UAT-urilor învecinate.   

- comune cu o concentrare medie spre scăzută a indicatorilor care susțin
dezvoltarea activităților economice sunt cele a căror teritorii se extind până
spre altitudinile înalte ale Culmii Breaza, și anume Negrilești și Chiuiești.
Acestea se caracterizează prin suprafețe agricole și fond forestier extins,
conservarea specificului tradițional local și a culturii populare, ponderea
modestă a forței de muncă, distanța relativ mare față de centrele urbane și,
în perspectiva dezvoltării polului supracomunal de gravitație a ,ținutului”,
de localitatea Reteag. Satele sunt conectate direct la rețelele rutiere de
importanță comunală, județeană sau națională. Evidentă este și problema
de accesibilitate a așezărilor de tip cătun a celor două UAT-uri. De
asemenea, comuna Chiuiești reprezintă un pol spiritual al Ținutului
Ciceului, conturat în jurul Mănăstirii Cășiel, atrăgând fluxuri însemnate de
vizitatori, iar în arealul Negrilești-Breaza, pe Valea Mare, peisajul pitoresc a
încurajat dezvoltarea unor unități de cazare turistică, cele mai multe
aflându-se în curs de amenajare.

- comune cu o concentrare redusă a indicatorilor care susțin dezvoltarea
activităților economice. Comuna Ciceu-Giurgești, singura pe care aspecte
precum ponderea redusă a forței de muncă și populație puternic afectată de
fenomenul de îmbătrânire, suprafața modestă a terenurilor agricole și
redusă a fondului forestier, lipsa unor resurse ale subsolului și antropice cu
valoare economică, o plasează în această categorie.

6.4. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI PRIMAR  

6.4.1. Regionarea activităților sectorului primar din Ținutul Ciceului 
 La nivelul oricărei entități teritoriale, modul de utilizare al terenurilor este 

dictat de o serie de factori (naturali, antropici). În Ținutul Ciceului, ca urmare a 
condiționărilor impuse de factorii, în general, naturali (condițiile geologice, 
morfologice, hidrologice, climatice, biopedologice) și a interacțiunilor dintre 
aceștia, modul de utilizare al terenurilor relevă o structură mozaicată, ce combină 
suprafețe restrânse de teren cu funcționalități diferite, precum agricolă (cultura 
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plantelor, agricultură mixtă, creșterea animalelor), forestieră, industrială, spațiu 
construit.  

Figura 57. Forme de utilizare a suprafețelor în Ținutul Ciceului: Pășuni (Ciceu-Corabia, comuna 
Ciceu-Mihăiești), Teren arabil (în prim plan) și areal cu pomi fructiferi (în planul secund) (Ciceu-
Giurgești, comuna Ciceu-Giurgești), Fânețe (Hășmașu Ciceului, comuna Uriu), Păduri (Dealurile 

Ciceului) (de la stânga la dreapta) 

Analizând distribuția resurselor ce stau la baza desfășurării activităților 
economice din sectorul primar, și anume terenul agricol, cu cele două subcategorii 
ale sale, teren arabil și fânețe și pășuni, respectiv fondul forestier, se poate recurge la 
o regionare a teritoriului, rezultând următoarele situații (Figura 58):

 activitățile agricole bazate în principal pe cultura plantelor, iar în plan
secundar pe creșterea animalelor și pomicultură (arealul comunelor Petru
Rareș, Ciceu-Mihăiești, Uriu), se suprapun zonelor de terase și lunci din
Culoarul Someșului Mare;

 activitățile agricole bazate în egală măsură pe creșterea animalelor și cultura
plantelor se suprapun zonelor de bazinete depresionare;

 activitățile agricole bazate în principal pe creșterea animalelor, pomicultură,
iar în plan secundar pe cultura plantelor, împletindu-se totodată cu
activitățile silvice (pădurărit), se suprapun zonelor cu dealuri joase și celor
de interferență a acestora cu bazinetele depresionare;

 activitățile agricole bazate în proporție covârșitoare pe creșterea animalelor,
respectiv activitățile silvice, în egală măsură, se suprapun dealurilor înalte.
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Figura 58. Regionarea teritoriului în funcție de specificul activităților economice 

6.4.2. Economia forestieră a Ținutului Ciceului 
 Strâns condiționată de specificul reliefului, resursa forestieră a contribuit 

într-un mod eterogen la dezvoltarea economiei spațiului rural românesc. Ținutul 
Ciceului, cu un relief a cărui altitudini nu depășesc 1.000 m (cea mai mare parte a 
teritoriului suprapunându-se altitudinilor 250-600 m), nu excelează din punct de 
vedere al suprafeței fondului forestier, respectiv al calității și diversității speciilor 
acestuia. Deși valorificată din cele mai vechi timpuri pentru ,,cele trei funcții 
principale, de producție, de protecție și socială” (Rusu E., 2010), dând naștere  unor 
practici tradiționale în spațiul analizat, precum pădurăritul, și unei rețele de 
drumuri de exploatare forestieră, utilizată în prezent și în alte scopuri (calea cea 
mai scurtă de acces între două localități, calea de acces spre Cetatea Ciceului etc.), 
pădurea, prin exploatarea ei, a reprezentat o sursă de venit secundară a teritoriului, 
economia forestieră dezvoltându-se în umbra activităților agricole. Actualmente, 
odată cu dezvoltarea sectorului terțiar, respectiv a angrenării populației în sectorul 
privat, și a scăderii numărului locuitorilor, pe fondul resurselor forestiere limitate, 
aria de răspândire a activităților specifice acestui domeniu (întreținerea pădurilor, 
exploatarea și prelucrarea lemnului) este cu totul una modestă, concentrată în 
partea nordică a ,,ținutului” (vezi cap 6.5.). 
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 Încadrate în categoria terenurilor non-agricole, suprafețelor ocupate cu 
păduri și arbuști, acestea din urmă făcând trecerea de la terenurile agricole la cele 
forestiere, le revine 41% în structura fondului funciar al Ținutului Ciceului, 
echivalentul a circa 13.900 ha din cele 33.900 ha cât însumează întreaga suprafață a 
microregiunii. Spre deosebire de terenurile agricole, dispuse în teritoriul analizat pe 
forme variate de relief, fără predilecție pentru un anumit tip, fondul forestier ocupă 
suprafețe semnificative din dealurile înalte ale Culmii Breaza și Dealurilor Ciceului, 
precum și suprafețe de extensiuni mai reduse din dealurile joase (Figura 59). 
Suprafața relativ extinsă a pădurilor din dealurile înalte le-a conferit o oarecare 
funcționalitate industrială, bazată pe exploatarea și prelucrarea lemnului unităților 
administrativ-teritoriale suprapuse acestor trepte de relief (Chiuiești, Negrilești). 

 După tipul de folosință al terenurilor ocupate de fondul forestier, potrivit 
surselor consultate (date din amenajamentele silvice ROMSILVA Cluj, Corine 
Land Cover 2012, 2006, ortofotoplanuri 2005, 2015), ponderea cea mai mare o 
dețin pădurile de foioase, apoi pădurile mixte, în timp ce pădurile de conifere au o 
suprafață nesemnificativă (Figura 59). La nivel de unitate administrativ-teritorială, 
suprafața cea mai extinsă ocupată cu pădure, depășind-o pe cea a terenului agricol, 
îi revine, datorită localizării ei spațiale, în Culmea Breaza, comunei Chiuiești 
(54,2%),  urmată fiind de comunele Negrilești și Ciceu-Giurgești (circa 40%). La 
polul opus, cu o pondere de circa 27% a suprafeței forestiere în totalul fondului 
funciar, se remarcă comuna Uriu. 

6.4.3. Funcționalitatea agricolă 

6.4.3.1. Evoluția activităților agricole și importanța acestora în 
conturarea funcționalității economice a Ținutului Ciceului 

 În lipsa unor resurse importante și valoroase ale subsolului, agricultura s-a 
constituit în ocupația de bază a populației Ținutului Ciceului, chiar din perioada 
primelor dovezi ale existenței umane pe acest teritoriu. Mărturie a acestui fapt stau 
izvoarele scrise (Kádár J., 1900, Sigharteu E., 1928, Motogna V., 1927) și 
descoperirile arheologice (descoperirea unor unelte agricole) (vezi 2.2.1.). 
Activitățile agricole specifice Ținutului Ciceului au constat în creșterea animalelor 
și cultivarea plantelor, de-a lungul timpului, schimbându-se doar modul de 
valorificare a produselor agricole obținute, respectiv tehnicile și instrumentele 
utilizate în agricultură. 

 Utilizarea unor unelte agricole primitive, respectiv obținerea unor produse 
agricole care să acopere doar necesarul de hrană propriu al populației, a făcut ca 



263 

agricultura practicată în Ținutul Ciceulul, până spre perioada daco-romană, să aibă 
un caracter intinerat (primitiv). Se practica așa numita agricultură în țelină, ,,de tip 
grădinărit” (Pop Gr. P., 1988), caracterizată prin activități agricole desfășurate pe 
suprafețe restrânse, rezultate de obicei în urma defrișărilor și desțelenirilor, și care 
după însemânări succesive (2-3 ani) de cereale, erau abandonate. Ca mărturie a 
practicării acestui tip de agricultură, stă printre altele toporul de bronz descoperit 
pe teritoriul localității Ciceu-Corabia. O primă schimbare apare în perioada daco-
romană, când se practică un alt tip de agricultură, agricultura în pârloagă. Cu alte 
cuvinte, terenurile defrișate erau utilizate alternativ pentru culturi agricole și pentru 
pășunat, astfel fertilitatea solului se îmbunătățea, terenurile agricole fiind părăsite 
doar după o perioadă de peste 10 ani. Această modificare în evoluția activităților 
agricole reprezintă practic primul moment în care, precum Ș. Dezsi (2006) afirmă, 
se stabilește o legătură între oameni și pământul pe care-l cultivau.  

 În Evul Mediu timpuriu, se practica agricultura în ogor, ce presupunea ca 
terenurile despădurite să aibă destinație exclusiv agricolă. Fiecare familie dispunea 
de o proprietate funciară liberă, care, în fiecare an, era repartizată de cnezi (P. 
Păduraru, 2000). Putem spune că practicarea acestui tip de agricultură a făcut 
trecerea de la agricultura normandă la cea sedentară.  
  Secolul al XV-lea aduce alte modificări în practicarea agriculturii în Ținutul 
Ciceului, ce constau în extinderea suprafețelor cultivate, utilizarea unor ,,unelte mai 
bune din fier” – numeroase familii din „ținut” aveau pluguri cu roți, ,,cu coarne, 
cuțit de fier pentru despicarea pământului” -, a îngrășământului natural pentru 
ogoare, respectiv în trecerea la sistemul bienal de cultură (rotația culturilor) sau 
,,în două hotare” (Mureșan V., 2011). Dintre culturile agricole, o răspândire mai 
mare, în această perioadă, o avea cea a plantelor, îndeosebi a celor textile, inul și 
cânepa. Totodată, necesitatea de a plăti dările la care erau supuși locuitorii 
ținutului, odată cu intrarea acestui teritoriu sub stăpânirea maghiară, a reprezentat 
un alt factor ce a contribuit la extinderea suprafețelor agricole în Ținutul Ciceului. 
Argument al acestei afirmații stă Conscripția din anul 1553, în care este relatată 
starea economică a localităților din domeniul Ciceului, respectiv dările la care erau 
supuși locuitorii acestuia, printre care se numărau și ,,birurile în natură” (produse 
naturale și animale.), ce reprezenta o plată către ,,mai marii” ținutului, episcop, 
pârcălab, ,,procurator” (Sigharteu E., 1928). 

 În secolul al XVII-lea, diversificarea practicilor agricole aduce un alt sistem 
de cultură, și anume trienal, în trei hotare. O parte a pământului era utilizată 
pentru cultura cerealelor de toamnă, o altă parte pentru cultura cerealelor de 
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primăvară, iar a treia parte era lăsată să se refacă, operațiunea repetându-se prin 
rotația culturilor pe cele trei părți de pământ. Dintre cerealele cultivate se numărau 
grâul, orzul, ovăzul, secara, meiul, acestea fiind folosite atât în hrana oamenilor, cât 
și a animalelor. Mureșan V. (2011) relatează că cea mai importantă cereală era 
grâul, având un preț ridicat și comercializat mai ales în mediul urban. Țăranii 
,,ținutului” consumau pâine din grâu numai la sărbători, pe parcursul anului 
aceștia foloseau hrișca și secara pentru facerea pâinii. Începând încă din secolul al 
XVII-lea, agricultura îndeplinea o dimensiune economică, conștientizată, și în
același timp, valorificată de săteniSpre sfârșitul secolului al XVII-lea, alte produse
agricole devin esențiale pentru hrana populației și anume cartoful și porumbul.
După secolul al XVIII-lea, se dezvoltă o altă practică agricolă, legumicultura
(fasolea, mazărea, lintea), ce diversifica hrana populației. Așadar, până spre finalul
secolului al XIX-lea, agricultura practicată în Ținutul Ciceului se încadra în tiparul
agriculturii sedentare de tip extensiv.

O schimbare fundamentală a organizării agriculturii la nivel național, 
așadar și la nivelul Ținutului Ciceului, a fost consemnată o dată cu instaurarea 
regimului politic comunist (1944), când prin reforma agrară, înfăptuită în temeiul 
Legii 187 din 1945, s-a propus, printre altele, extinderea suprafețelor arabile mai 
mici de 5 ha ale gospodăriilor țărănești, dezvoltarea unor gospodării țărănești 
individuale pentru muncitorii agricoli fără pământ, înființarea unor grădini 
legumicole în apropierea orașelor și localităților industriale, pentru a aproviziona 
muncitorii, funcționarii și meseriașii (Otiman P. I., 2002). O astfel de grădină a fost 
înființată și în comuna Cășeiu, a cărei suprafață se extindea până spre hotarul 
comunei Chiuiești din Ținutul Ciceului.  

O altă modificare substanțială a modului de practicare a agriculturii, și care 
a influențat profund viața populației rurale, a reprezentat-o colectivizarea 
agriculturii, adoptată prin Decretul 133 din aprilie 1949, proces ce a durat până în 
anul 1962. După anul 1989, desființarea cooperativelor agricole și trecerea la 
economia de piață, prin reconstituirea dreptului de proprietate și revenirea la 
exploatațiile agricole individuale, au dus la nesiguranță și instabilitate agrară în 
rândul țăranilor, care nu erau pregătiți pentru a se adapta noilor transformări, ce 
presupuneau practicarea unei agriculturi ce nu se mai baza pe terenuri comasate, 
organizate, amenajate și integrate unor centre de producție dezvoltate, precum se 
întâmpla cât timp au ființat C.A.P.-urile. Efectele reorganizării agriculturii din anul 
1990 se resimt și azi în Ținutul Ciceului, țăanii, aflându-se în dificultatea 
economică de a gestiona suprafețe mari de teren agricol (din punct de vedere 
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tehnologic, a forței de muncă etc.), dețin exploatații cu suprafețe reduse, sub 3 
ha/exploatație, producția obținută satisfăcând doar consumul propriu al 
locuitorului ciceuan. Drept dovadă stau numeroasele discuții avute cu localnicii pe 
marginea trecutului și viitorului agriculturii în Ținutul Ciceului. Aceștia, cu 
nostalgia vremurilor apuse, mărturisesc că ,,deși eram obligați la cote, mai bine era 
atunci, măcar se făcea agricultură, nu ca amu (acum n.a.), ternurile îș (sunt n.a.) 
nelucrate, n-ai tractor, n-ai cu ce aduna, tare greu a fost după ce am primit terenul 
înapoi” (pensionar, bărbat, 79 ani, localnic Breaza), ,,să se facă asociație pe 
terenurile astea agricole, așa s-ar face agricultură, ai avea bani de unelte, cum era și 
în perioada C.A.P.-urilor” (pensionar, femeie, 67 ani, localnică Negrilești), ,,după 
destrămarea C.A.P.-urilor, greu s-a mai facut agricultură, s-a lucrat numai cât să ai 
pentru tine, pentru mancare, că daca n-ai avut posibilitatea de a-ti procura mașini 
agricole, n-ai avut cum să faci producție mare” (muncitor, bărbat, 60 ani, localnic 
Breaza).   

O situație favorabilă dezvoltării agriculturii, ce vizează deopotrivă atât 
exploatațiile cu suprafețe mari, cât și cele cu suprafețe mici, a fost creată odată cu 
intrarea României în Uniunea Europeană. În temeiul unor documentații și proiecte 
de finanțare, populația angrenată în agricultură poate accesa diferite linii și 
programe de finanțare UE (deschise în conformitate cu politicile UE) și suplinite 
din bugetul de stat (PNDR), destinate activităților agricole desfășurate în mediul 
rural (vezi cap. 6.4.3.3.). De altfel, populația Ținutului Ciceului a profitat de aceste 
facilități, în prezent, aceasta beneficiind de diferite fonduri destinate dezvoltării 
micilor ferme familiare și fermelor de subzistență și, de asemenea, de subvenții 
pentru agricultură, atât pentru sectorul animal, cât și pentru cel al culturilor 
agricole. 

6.4.3.2. Valorificarea terenurilor agricole din Ținutul Ciceului 
 Într-un spațiu pur rural, precum cel analizat, terenurile agricole reprezintă 

cea mai importantă resursă naturală, a cărei valorificare a conturat funcționalitatea 
economică a Ținutului Ciceului. 

Cu toate că terenurile agricole din microregiunea analizată, în proporție de 
circa 70%, sunt valorificate în cadrul exploatațiilor mixte (culturi vegetale și 
creșterea animalelor), teritorial, în funcție de pretabilitatea reliefului, sunt vizibile 
anumite tendințe de concentrare a suprafețelor cu același tip de folosință. Această 
situație este reflectată prin dispunerea spațială a acestora, oarecum etajată, în partea 
sudică se întind suprafețele arabile, extinderea nordică a acestora fiind facilitată de 
luncile dezvoltate în bazinetele depresionare, formate de-a lungul râurilor (Valea 
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Mare, Ilișua, Valea Sălătrucului, Pârăul Lelești) ce traversează teritoriul analizat 
de la nord la sud. Zona centrală a Ținutului Ciceului, ce se suprapune îndeosebi 
peste dealurile joase, face „racordul” între terenurile arabile și arealele cu pomi 
fructiferi cu suprafețele ocupate de pășuni și fânețe, reprezentând, o zonă propice 
dezvoltării activităților bazate pe agricultura mixtă. Dealurile înalte, din partea 
central-nordică a ,,ținutului”, sunt dedicate, în mare parte, pășunatului intensiv și 
fânețelor, în timp ce arealul nordic al teritoriului este ocupat de păduri și pășuni 
împădurite (Figura 60).  

 Analiza materialelor cartografice (ortofotoplanuri 2010, 2015), precum și a 
informațiilor privitoare la modul de utilizare al terenurilor (utilizarea terenului 
agricol întocmit de APIA Bistrița-Năsăud, respectiv de filiala Cluj – anul 2014), 
relevă faptul că în structura fondului funciar al Ținutului Ciceului, suprafeței 
agricole îi revine 53,31%, echivalentul a circa 18.000 ha. La nivel de unitate 
administrativ-teritorială, suprafața agricolă cea mai extinsă o are comuna Chiuiești, 
4.598 ha teren utilizabil, urmată fiind de cea a comunei Negrilești (3.875 ha). 

 Terenul agricol cunoaște două forme principale de valorificare, ca suprafețe 
destinate pășunilor și fânețelor (56,51% din suprafața agricolă în anul 2014), având 
o importanță deosebită în activitățile agricole bazate pe creșterea animalelor,
respectiv ca terenuri arabile (39,67%, anul 2014), destinate culturilor vegetale.
 Suprafețele ocupate cu culturi permanente (pomicultură, viță de vie) 
reprezintă o altă formă de utilizare a terenurilor agricole, care, deși dezvoltată pe 
suprafețe restrânse (3,8%), datorită practicării ei intensive, susținută de condiții 
naturale prielnice, a dat naștere unor activități economice cu tradiție în anumite 
sate din Ținutul Ciceului. În acest sens, de-a lungul timpului, s-au remarcat 
localități precum Reteag, Ciceu-Giurgești, Negrilești, Ciceu-Mihăiești. Aceasta din 
urmă se detașează vizibil în raport cu celelalte, având nu mai puțin de 22% din 
terenul agricol ocupat cu livezi, iar atragerea unor investitori în domeniul cultivării 
și prelucrării fructelor, precum S.C. POMBIS S.A., a asigurat cadrul economic 
favorabil viabilității activităților pomicole, Ciceu-Mihăiești bucurându-se de un 
renume în rândul localităților pomicole din județul Bistrița-Năsăud. 
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Figura 60. Structura terenurilor agricole (%) la nivelul Ținutului Ciceului (2014) 

Comparând datele înregistrate la Recensământul Agricol 2010 cu cele pe 
baza cărora APIA Bistrița-Năsăud (2014) și APIA Cluj, se constată faptul că, de la 
un an la altul, diferă ponderea pe care terenurile arabile și pășunile și fânețele le 
dețin (Figura 60). Drept urmare, suprafeței ocupate de pășuni și fânețe, în anul 
2010, îi revine o pondere de circa 65% din suprafața agricolă, cu aproximativ 12% 
mai mult în raport cu anul 2014, iar terenului arabil circa 25% în anul 2010, cu 14% 
mai puțin decât în anul 2010. Situația poate fi explicată, fie prin neconcordanța 
între datele înregistrate în 2010, respectiv 2014, și realitatea din teren, fie prin 
extinderea terenului arabil, ori împădurirea unor pășuni, în detrimentul terenurilor 
deținute de pășuni și fânețe. 

6.4.3.3. Agricultura ciceuană la limita dintre subzistență și semi-
subzistență. Accesarea liniilor de finanțare PNDR - o soluție de revigorare a 
activităților agricole din Ținutul Ciceului 
  Valorificarea de tip intensiv (agricultură performantă) a terenurilor 
agricole în cadrul fermelor de profil este cu totul rar întâlnită în Ținutul Ciceului. 
Situația nu a fost mereu aceeași, în trecut, în numeroase localități ciceuane (Uriu, 
Petru Rareș, Ciceu-Giurgești, Purcărete, Bața, Chiuiești, Ciceu-Mihăiești) existau 
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ferme agricole de mari dimensiuni, activitatea în cadrul acestora continuând din 
inerție câțiva ani după schimbările economice survenite la sfârșitul secolului trecut-
începutul secolului XXI, precum trecerea la proprietatea individuală, desființarea 
C.A.P.-urilor, criza economică, scăderea profitului pe fondul creșterii taxelor și
impozitelor, impedimentele, atât din punct de vedere al condițiilor impuse, cât și al
birocrației, ce stau în calea accesării fondurilor de dezvoltare destinate acestor
tipuri de activități, întârzierea plății subvențiilor etc. În prezent, locul acestor
activități agricole, altădată atât de intens practicate, a fost luat de cele desfășurate în
cadrul fermelor de mai mici dimensiuni (între 2 și 50 UDE), de tipul celor familiale,
respectiv de semi-subzistență, majoritatea cu profil mixt (creșterea animalelor și
culturi vegetale), însă tendința este de devansare a activităților bazate pe cultura
plantelor de către cele zootehnice. Abatere de la acest model de practicare a
agriculturii face ferma pomicolă POMBIS din localitatea Ciceu-Mihăiești, care își
desfășoară activitățile pe o suprafață pomicolă ce depășește 250 ha, iar produsele
obținute sunt valorificate pe piețele de specialitate regionale, naționale și
internaționale.
  Potrivit informațiilor colectate în teren (perioada 2013-2016), fermele 
familiale mixte, înscrise aproape în unanimitate pe P.F.A., se regăsesc în localitățile 
Bața (1), Dumbrăveni (1), Uriu (1), Chiuiești (2), Strâmbu (4). Totodată, în 
teritoriu există ferme familiale dezvoltate exclusiv pe un domeniu de activitate, 
precum apicultură în localitățile Ciceu-Giurgești (1), Bața (1), Negrilești (1), 
Chiuiești (1), creșterea bovinelor de lapte în Uriu (1), creșterea ovinelor și 
caprinelor în Breaza (1), cultura altor plante permanente (rădăcinoase pentru 
nutreţ, trifoi, lucernă) în Strâmbu (1), cultura legumelor și rădăcinoaselor în Breaza 
(1). Conform datelor furnizate de APIA Bistrița-Năsud și APIA Cluj, majoritatea 
acestor tipuri de ferme au luat naștere, ori s-au dezvoltat prin accesarea măsurii 112 
– ,,Instalarea tinerilor fermieri”, deschisă în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. 10 proiecte ce vizau instalarea tânărului
fermier au fost implementate în Ținutul Ciceului, cele mai multe fiind consemnate
în comuna Chiuiești (5 în Strâmbu și 3 în Chiuiești). De asemenea, tot pe măsura
112, au fost declarate eligibile 7 proiecte, dintre care 6 și-au propus dezvoltarea și
modernizarea unor ferme familiale, iar unul diversificarea producției agricole. În
cazul fondurilor obținute prin măsura 112, valoarea maximă obținută pe proiect a
fost de 40.000 euro, reprezentând partea de fonduri nerambursabile, întrucât pe
această linie de finanțare solicitantul trebuie să dețină o cotă din suma totală
necesară demarării proiectului (maxim 30%) (Tabelul 10).
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 Desfășurată la nivel individual (proprietate individuală), pe suprafețe ce nu 
depășeșc 3 ha pe exploatație, agricultura Ținutului Ciceului nu se detașează în 
raport cu cea practicată în numeroase alte spații rurale românești, înscriindu-se în 
categoria celei de subzistență. În lipsa unor resurse economice necesare practicării 
activităților agricole, țăranii ciceuani au profitat de deschiderea liniilor de finanțare 
în cadrul PNDR 2007-2013, obținând, prin depunerea documentației necesare, 
fonduri pe Măsura 141 - ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi–subzistenţă”-
 pentru înființarea și dezvoltarea a nu mai puțin de 195 de ferme de semi-
subzistență, atât mixte, cât și pe domenii separate de activitate (creșterea 
animalelor, cultura plantelor, apicultură). Bugetul maxim acordat a fost de 7.500 
euro pe proiect, iar durata de implementare a acestuia a fost de 5 ani, cele depuse și 
declarate eligibile în ultimii ani de derulare ai PNDR 2007-2013 aflându-se încă în 
curs de finalizare. O astfel de linie de finanțare a fost relativ simplu de accesat, dat 
fiind faptul că aceasta se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani, 
care dețin exploatații cu suprafețe reduse, iar fondurile sunt 100% nerambursabile. 
Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistență a putut fi ușor atinsă, 
valoarea acesteia trebuia să fie cuprinsă între 2-8 UDE.   

 În perioada 2014-2020, continuându-se schema de plată de pe vechiul 
PNDR, locuitorii Ținutului Ciceului, indiferent dacă își desfășoară activitatea în 
cadrul unei ferme ori nu, beneficiază de finanțare acordată prin măsura 214 – Plăți 
de agro-mediu. În intervalul anterior (2007-2013), pentru obținerea subvențiilor de 
agro-mediu, au fost înregistrate 1.017 cereri de finanțare, cele mai multe solicitări 
au fost depuse de comuna Chiuiești (608). În vederea obținerii acestor subvenții, 
una dintre condițiile de bază a fost aceea ca suprafața agricolă înscrisă și eligibilă 
într-o schemă de plată să fie localizată în zone defavorizate, ori de interes ecologic 
(zonele declarate ecologice presupun utilizarea îngrășământului natural, cultivarea 
recoltei manual, pe suprafața lor nu se utilizează diferite soluții chimice pentru 
îndepărtarea dăunătorilor etc.). Drept urmare, doar localitățile ciceuane ce se 
suprapun dealurilor înalte, considerate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru 
Agricultură ca zone defavorizate, au fost eligibile pentru obținerea acestui tip de 
finanțare.  

 Alte proiecte întocmite la nivelul Ținutului Ciceului, ce au vizat sectorul 
agricol, au fost declarate eligibile pe măsura 312 - ,,Diversificarea activităților 
exploatației agricole spre activități neagricole”, în vederea creării unor locuri de 
muncă, în acest sens, identificându-se un singur proiect, depus de un locuitor al 
satului Chiuiești, respectiv 3 proiecte pe măsura 121 – ,,Modernizarea exploatației 
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agricole” (Tabelul 10). Eligibile în aceste cazuri au fost fermele familiale, iar 
bugetul maxim acordat a fost de 125.000 euro. 

 La nivel de unitate administrativ-teritorială, indiferent că este vorba despre 
absorbția unor fonduri pentru înființarea și dezvoltarea fermelor familiale mici sau 
a celor de semi-subzistență, ori pentru modernizarea exploatațiilor agricole și a 
subvențiilor date prin plățile de agro-mediu, cel mai bine poziționate, detașându-se 
vizibil în raport cu celelalte UAT-uri ale microregiunii, datorită, în primul rând, 
fondului agricol extins pe care îl dețin, permițând, atât dezvoltarea activităților 
zootehnice, cât și a celor axate pe culturi vegetale, sunt relevante comunele 
Chiuiești și Negrilești.  

În ceea ce privește viabilitatea activităților agricole, prin prisma liniilor de 
finanțare accesate în Ținutului Ciceului, se poate preciza că șansă mai mare de 
reușită o au fermele familiale dezvoltate prin fondurilor destinate tinerilor fermieri, 
respectiv modernizării și diversificării exploatațiilor agricole (măsurile 112, 121). 
Nu doar că bugetul primit pe acest proiect este unul mai mare, dar condițiile de 
eligibilitate specifice determină desfășurarea unor activități ce depășesc pragul 
subzistenței, creșterea productivității agricole, atât prin extinderea suprafeței 
cultivate și/sau creșterea numărului efectivelor de animale, cât și prin investiții în 
mecanizarea agriculturii, fiind primul aspect vizat de acestea. 

Tabelul 10. Proiectele accesate pe măsuri de finanțare PNDR (2007-2013), la nivel de UAT 

Sursa date:  
APIA Bistrița-Năsăud 
 APIA Cluj 



271 

 Odată început acest demers, care de cele mai multe vine ca o soluție de 
dezvoltare a fermei deținute de solicitant, ori familia acestuia, la momentul 
accesării, fapt ce întărește încă o dată dorința de continuare a unor activități cu 
tradiție în familie, fermierul are resursele (unelte mecanizate, efective de animale, 
suprafață agricolă, buget) necesare continuării activităților agricole pe termen lung. 
Cealaltă situație, a fermelor de semi-subzistență, reprezintă într-adevăr un pas de 
pornire a agricultorului ciceuan, însă randamentul acestor activități este unul 
scăzut, bugetul modest obținut fiind destinat doar cheltuielilor de întreținere ale 
fermei (pentru nutreț, furaje, semințe), susținând înmulțirea efectivelor de animale 
și extinderea suprafețelor cultivate până la dimensiunea economică maximă de 8 
UDE. 

6.4.3.4. Valorificarea suprafețelor arabile din Ținutul Ciceului 
 La nivelul Ținutului Ciceului, productivitatea obținută prin desfășurarea 

agriculturii bazate strict pe valorificarea terenului arabil, raportată la cea generată 
de activitățile ce presupun creșterea animalelor, pierde din semnificație, fie că se 
desfășoară într-un cadru organizat, de tipul fermelor familiale, ori de semi-
subzistență, fie că este întreprinsă independent de locuitorii ciceuani. Valorificarea 
suprafeței arabile se face preponderent în exploatațiile agricole mixte, respectiv prin 
activități destinate exclusiv culturilor vegetale, însă această categorie este modest 
reprezentată în teritoriu. În ceea ce privește forma de organizare a acestor activități, 
cele mai multe sunt desfășurate pe cont propriu de populația ținutului, iar cele 
demarate în cadrul fermelor familiale și de semi-subzistență sunt mai puțin 
numeroase (vezi cap. 6.4.3.3.).     
  Terenul arabil ocupă 39,6%, echivalentul a 7.230 ha (2014) din suprafața 
agricolă a Ținutului Ciceului. Strâns condiționată de specificul reliefului, 
extensiunea suprafeței arabile prezintă diferențe mari la nivel de unitate 
administrativ-teritorială. Zona principală de producție agricolă bazată pe cultura 
plantelor, și unde de altfel funcționează un număr de circa 15 ferme de semi-
subzistență, axate doar pe culturi vegetale (în special legume și plante pentru 
semințe), urmare a condițiilor morfometrice și pedologice favorabile ale teritoriului 
(pantă redusă, suprafețe plane de extensiuni mari, soluri fertile etc.), se suprapune 
Culoarului Someșului Mare (Petru Rareș - 49,4%, Uriu - 48,5%). Comunele 
localizate în dealurile înalte ale ,,ținutului” dețin suprafețe modeste de terenuri 
arabile, ponderea acestora nu depășește valoarea de 25% (Chiuiești - 14%, Ciceu-
Giurgești - 22,1%, Negrilești - 24,2%). Comuna Ciceu-Mihăiești, localizată în zona 



272 

de interferență a Culoarului Someșului Mare cu Dealurile Ciceului deține teren 
arabil ce însumează circa 26,2% din suprafața agricolă totală.  

 Valoarea medie a suprafeței arabile ce revine pe cap de locuitor, la nivel de 
ținut, este de 0,32 ha (2014), această indicând o capacitate medie spre scăzută de 
autosusținere a populației. Valoarea ușor mai ridicată a acestui indicator este 
specifică comunei Uriu (0,41 ha/cap de locuitor), în timp ce la polul opus, cu o 
valoare de 0,22 ha arabil/locuitor, se află comuna Chiuiești. Această discrepanță 
teritorială reflectă încă o dată importanța reliefului în localizarea terenurilor 
arabile, astfel, comuna Chiuiești, deși deține suprafață agricolă extinsă, respectiv 
populație mai puțin numeroasă în comparație cu cea a comunei Uriu, altitudiniile 
înalte, și declivitatea reliefului Culmii Breaza, peste care se suprapune cea mai mare 
parte a teritoriului acestei unități administrativ-teritorială, dictează specificul 
terenului agricol.  

 În ceea ce privește tipurile de culturi vegetale prin care s-a valorificat 
terenul arabil din Ținutul Ciceului, în anul 2014 au fost identificate următoarele 
situații (Figura 61): 

- ponderea cea mai mare din suprafața arabilă i-a revenit culturii de porumb
(40,74%), recolta fiind utilizată pentru faină alimentară și nutreț la animale.
La nivel de unitate administrativ-teritorială, această medie este depășită cu
mult în comunele Chiuiești (57,37%), Uriu (50,17%), Ciceu-Giurgești
(50,66%), Ciceu-Mihăiești (48,62%), Petru Rareș (45,11%);

- cultura plantelor pentru nutreț (trifoi, lucernă, măzăriche și alte plante
perene) deține o pondere net inferioară în raport cu cea ocupată de
porumb, extinzându-se pe circa 12% din suprafața totală a terenului arabil.
Acest tip de cultură se dezvoltă la nivelul comunelor Chiuiești (18,98%),
Ciceu-Mihăiești (12,9%), Petru Rareș (13%).

- cultura cartofului (6%), destinată îndeosebi producției alimentare,
reprezintă o altă activitate agricolă practicată în Ținutul Ciceului.
Suprafețele cele mai extinse destinate culturii de cartofi se regăsesc în
partea nordică a „ținutului”, în comunele Chiuiești (10,6%), respectiv
Negrilești (8,8%);
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- suprafeței cultivate cu grâu îi revine aproximativ o pondere egală cu cea
destinată culturii de cartofi (6%), valori ce depășesc această medie
înregistrându-se în comunele situate în Culoarul Someșului Mare (Petru
Rareș-9,32%, Uriu-8,17%).

- culturile de orz, orzoaică și secară ocupă mai puțin de 5% din suprafața
arabilă a Ținutului Ciceului. Comuna Chiuiești se detașează net față de
restul comunelor, în ceea ce privește cultura de orz, deținând o suprafață de
10% din totalul celei arabile.
O pondere semnificativă (24,15%) din suprafața arabilă, în anul 2014, i-a

revenit terenului lăsat 
în repaus pentru 
refacere (pârloagă). În 
vederea întreținerii 
acestuia, în condiții 
agricole și de mediu 
bune (curățarea 
terenului de vegetație), 
locuitorii ciceuani au 
solicitat subvenții de la 
stat pentru o suprafață 
de 27,7% din cea totală 
lăsată în repaus 
(Figura 62) .  

6.4.3.5. Activitățile pomicole din Ținutul Ciceului. Studiu de caz: Ferma 
pomicolă Pombis - model de practicare a agriculturii intensive în localitatea 
Ciceu-Mihăiești 

 Ținutul Ciceului, în ansamblu, nu excelează din punct de vedere al 
extensiunii suprafeței ocupate cu pomi fructiferi. Potrivit calculelor realizate pe 
baza datelor shapefile oferite de APIA Bistrița-Năsăud și APIA Cluj (2014), 
suprafața terenurilor destinate culturilor pomicole însumează circa 700 ha, cea mai 
mare parte a acestea fiind concentrată în limita a două unități administrativ-
teritoriale, în Ciceu-Mihăiești (circa 390 ha) și  Petru Rareș (circa 140 ha), fapt ce a 
și contribuit la dezvoltarea unor forme agricole (ferme, exploatație individuală) în 
cadrul cărora pomicultura este practicată la un nivel intensiv. Exceptând aceste 
două cazuri, fie că ne raportăm la trecut, prin prisma interpretării materialelor 
cartografice (Prima ridicare topografică habsburgică, anii 1769-1773), fie la 
perioada actuală, pe baza deocumentării în teren și a analizei informațiilor 

Sursa date: APIA 
Bistrița-Năsăud    

APIA Cluj

Figura 62. Suprafața arabilă lăsată în repaus după  
forma de finanțare  
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furnizate de instituțiile de profil, activitățile pomicole din Ținutul Ciceului se 
desfășoară în mod extensiv, în așa-numitele livezi tradiționale din gospodăriile 
individuale, pe parcele de teren restrânse, ori pe suprafețe ce sunt destinate atât 
fânețelor cât și pomilor fructiferi.  

  În ciuda fondului pomicol restrâns pe care îl deține, Ținutul Ciceului 
reprezintă un teritoriu cu tradiție în cultivarea și prelucrarea fructelor. Dacă în 
trecut fructele erau întrebuințate pentru plata diferitelor taxe (dări – secolele XV-
XVI, vezi 3.4.2.1.), iar mai recent, în perioada comunistă, deținătorii de livezi erau 
constrânși a se înscrie în CAP cu suprafața cultivată cu pomi fructiferi, în prezent 
producția obținută este folosită în cadrul gospodăriei pentru consumul de fructe, 
respectiv o anumită cantitate din aceasta intră în procesul de prelucrare 
tradițională, obținându-se diferite produse, precum țuica (horinca), compot sau 
gem (silvoizul). Predomină culturile de meri, soiurile Ionatan şi Golden, pruni, cu 
celebrele prune bistrițe (bistrițene), și într-o pondere mai redusă, peri și cireși.  

 Cu toate că pomicultura nu a reprezentat niciodată o activitate principală 
în Ținutul Ciceului, comparativ cu situația din trecut a acesteia, tendința actuală 
este de reducere a suprafeței destinate pomilor fructiferi. Transformarea livezilor în 
fânețe și pășuni, fie în mod voit, prin defrișări, fie prin abandonarea acestora, pe 
fondul productivității pomicole scăzute și a costurilor ridicate necesare îngrijirii și 
înlocuirii unor soiuri de pomi fructiferi ce nu mai dau randament, respectiv livezile 
bătrâne și șansele limitate de accesare a fondurilor destinate sectorului pomicol, în 
condițiile suprafeței reduse a exploatației agricole, sunt doar câteva dintre 
problemele principale identificate în teren, ce au contribuit la creionarea stadiului 
actual al activităților pomicole. Exemple relevante sunt cele ale localităților 
Negrilești și Ciceu-Giurgești, unde fostele livezi, ce au fost administrate în perioada 
comunistă de CAP-uri, după 1990, au fost retrocedate proprietarilor inițiali, 
revenindu-le câte o parcelă din suprafața extinsă a unei astfel de livezi. Forța de 
muncă și resursele financiare diferite ale noilor proprietari au avut efecte vizibile în 
timp, rând pe rând, exploatațiile pomicole fiind abandonate.  

 Din punct de vedere al distribuției spațiale, arealele pomicole s-au dezvoltat 
preponderent în partea central-sudică a ,,ținutului”, în dealurile joase, în terasele 
înalte ale Someșului Mare și la racordul acestora cu Dealurile Ciceului (Figura 63).  

 Dacă localitatea Reteag, ce se situează pe poziția a doua cand vine vorba de 
extensiunea suprafeței ocupate cu pomi fructiferi, se limitează la practicarea 
activităților pomicole în cadrul exploatațiilor individuale mici, ori în fermele de 
semi-subzistență (3 ferme de acest tip) ce au luat naștere prin măsura de finanțare 
141 (vezi 6.4.3.3.), Ciceu-Mihăiești excelează la acest capitol, în limitele sale fiind 
dezvoltată una dintre cele importante ferme pomicole din județul Bistrița-Năsăud, 
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Ferma POMBIS. Aceasta reprezintă cea mai mare exploatație agricolă din Ținutul 
Ciceului (aproximativ 250 ha de suprafață pomicolă), fiind deținută de un singur 
proprietar (societate comercială). 

Axându-se pe cultura mărului și, în plan secundar, pe cea a prunului, ferma 
pomicolă Pombis, prin activitatea îndelungată și productivitatea ridicată ce o 
înregistrează în fiecare an, respectiv prin rețelele create pentru comercializarea 
produselor obținute, se constituie într-un exemplu de bune practici al teritoriului 
analizat. 

Figura 63. Distribuția și evoluția suprafețelor pomicole la nivelul Ținutului Ciceului 

  Ferma Pombis, aflată sub patronajul societății comerciale Pombis S.A. (din 
anul 1991), continuă activitățile desfășurate încă din perioada socialistă în cadrul 
fermei pomicole ce ființa la momentul respectiv în localitatea Ciceu-Mihăiești. 
Actualmente, aceasta reprezintă centrul principal de exploare pomicolă al societății 
Pombis, atât sub aspectul suprafeței cultivate, și implicit al producției obținute, cât 
și la capitolul investiții. O primă investiție majoră făcută prin atragerea fondurilor 
SAPARD (2000-2006) a constat în crearea unui depozit cu atmosferă controlată 
pentru ca fructele să fie păstrate la temperatura optimă. Achiziționarea unei maşini 
(2013) olandeze, prin care merele sunt spălate, uscate şi calibrate, reprezintă una 
dintre cele mai importante investiții ale fermei din Ciceu-Mihăiești, asigurând 
prelucrarea primară a merelor în condiții performante (sortează circa 5 tone de 



277 

mere/h) , plasând-o printre puținele unități pomicole din Transilvania ce dețin o 
astfel de tehnică. În ceea ce privește extinderea sistemului de irigații și 
modernizarea utilajelor, s-au accesat fonduri PNDR, pe măsura 121 (2015) -
,,Înființarea unui sistem de irigații și dotarea cu utilaje specifice la ferma pomicolă 
Ciceu-Mihăiești”.  

 În anul 2013, producția anuală de mere, pe o suprafață de circa 220 ha, s-a 
ridicat la 4.000 de tone, directorul general al societății POMBIS, Aurel Onigaş, 
precizând că, într-un an, cantitatea de mere obținută variază între 4.000-5.000 de 
tone, în funcție de condițiile meteorologice. La capitolul producția de prune, în 
același an, pe o suprafață de circa 35 ha, s-au obținut 700 de tone. În ceea ce 
privește valorificarea fructelor cultivate, o parte din recoltă (îndeosebi merele) intră 
spre comercializare în diferite supermarketuri din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, 
respectiv pe piețele specializate din țară, având puncte de desfacere  în județele Cluj 
(Cluj-Napoca, Dej), Mureș, Arad, Oradea și București. Exportul, axat în primul 
rând pe producția de prune (peste 80% din cantitatea anuală) se face spre piețele 
din Ungaria, Austria, Franța, Germania, Rusia. Tot din categoria rețelelor 
comerciale dezvoltate, Ferma POMBIS a fost angrenată ani la rând în programul 
,,Fructe în școli”. Merele cu diametrul sub 65 mm intră în procesul de prelucrare 
pentru obținerea sucurilor naturale Alma și „Livada cu soare”, cele ambalate în 
cutii de 3 l și 5 l fiind distribuite spre hipermarketuri (Auchan, Cora), ori pe piețele 
de profil, în timp ce sucul ambalat în pet de 2 litri este distribuit doar pe piețele și în 
rețelele proprii.  

 Constituindu-se, de-a lungul timpului, într-un pol de atracție al forței de 
muncă din localitățile învecinate, în prezent ferma din Ciceu-Mihăiești își 
desfășoară activitățile, în cea mai mare parte, prin forța de muncă angajată sezonier 
(între 150-200 persoane pe sezon, în funcție de producție). 
  O altă formă de practicare a pomiculturii în Ținutul Ciceului este dată de 
activitățile întreprinse în pepiniera Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Bistrița, din localitatea Bața, comuna Petru Rareș.  

6.4.3.6.  Zootehnia – formă de valorificare a pășunilor și fânețelor din 
Ținutul Ciceului 

Practicată din cele mai vechi timpuri, creșterea animalelor s-a constituit în 
ocupația tradițională de bază a locuitorului ciceuan, reprezentând, atât o cale de 
obținere a hranei, cât și una de desfășurare a muncii agricole (tracțiune). 
Actualmente, aflată la limita dintre activitatea tradițională și cea modernizată, 
creșterea animalelor, prin valorificarea suprafețelor extinse de pășuni și fânețe 
(56,51% din teritoriul agricol, anul 2014), tinde să câștige teren în fața agriculturii 
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bazate pe culturi vegetale, rentabilitatea unor activități zootehnice, practicate în 
așezările suprapuse reliefului deluros, fiind catalogată de locuitori net superioară.   

Valorificate în mare măsură în cadrul exploatațiilor mixte, suprafețele 
agricole destinate pășunatului și fânețelor, respectiv efectivele de animale sunt 
deținute în mod covârșitor în proprietate individuală, activitățile desfășurându-se 
pe cont propriu în cadrul gospodăriei familiale, excepție făcând fermele de semi-
subzistență (circa 130 de ferme agricole mixte și 15 destinate exclusiv acestui sector, 
anul 2014) și cele familiale (5 mixte și 2 strict pe activități zootehnice).  

În ceea ce privește finanțarea acestui sector agricol, prin fondurile specifice 
alocate de la bugetul de stat și prin sprijinul UE, pe lângă cele accesate pentru 
dezvoltarea fermelor de semi-subzistență și familiale (vezi 6.4.3.3.), o absorbție mult 
mai mare, dat fiind faptul că la nivel național, fânețele și pășunile sunt incluse în 
diferite scheme de plată ce-și propun menținerea terenurilor de interes ecologic, se 
înregistrează la capitolul subvenții de Agro-mediu (măsura 214).  În acest sens, în 
comunele devaforizate Chiuiești, Negrilești, Ciceu-Giurgești s-au obținut (plata 
continuându-se și în prezent) fonduri pe P1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală  
(124 euro/ha/an pe PNDR 2007-2013, respectiv 94 euro/ha/an pe PNDR 2014-
2020); P2- Practici agricole tradiționale, cu subpachetele 2.1-lucrări manuale pe 
pajişti permanente utilizate ca fâneţe (100 euro/ha/an pe PNDR 2014-2020 și 54 
euro/ha/an PNDR 2007-2013) și 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente 
utilizate ca fâneţe (21 euro/ha/an PNDR 2014-2020). Totodată, ciceuanii din 
comunele defavorizate au încasat subvenții pentru bovinele de lapte și taurinele din 
rasa de carne. În vederea obținerii subvențiilor, solicitanții trebuie să aibă în vedere 
păstrarea și refacerea pășunilor prin păscutul prin rotație (specific de altfel 
ținutului), curățirea pășunilor de arboretul parazitar, buruieni și tufe sălbatice, 
respectiv cositul fânețelor manual ori semi-mecanizat (cositoare de mână) și 
folosirea îngrășământului natural. 

Analizând datele din Registrul General Agricol (2010), principalele 
subramuri ale zootehniei prin care se valorifică suprafețele cu pășuni și fânețe, 
caracteristice tuturor celor șase unități administrativ-teritoriale ale ,,ținutului”, sunt 
creșterea ovinelor și bovinelor (Figura 64): 

- creșterea ovinelor (55.007 capete în 2010) reprezintă activitatea cel mai
adesea desfășurată în cadrul micilor ferme din Ținutul Ciceului.
Viabilitatea unei astfel de practici este dată de raportul optim producție
obținută (carne, produse lactate, lână etc.)/resurse consumate și cerințe de
îngrijire. Oile sunt crescute în sistem supravegheat, în turme, și adăpostite
în stână (staul) sau, pe parcursul iernii, în saivan (întâlnit în
gospodăriile/fermele ușor mai dezvoltate), hrana fiind asigurată în cea mai
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mare parte a anului, excepție făcând anotimpul rece, prin pășunat 
(pășunatul continuu). Ca urmare a faptului că activitatea presupune 
transhumanța în vederea obținerii hranei, distribuția efectivele de ovine la 
nivel de unitate administrativ-teritorială (Figura 64) nu este direct 
proporțională cu extensiunea fânețelor și pășunilor (numărul cel mai mare 
de ovine corespunde comunelor Uriu și Ciceu-Mihăiești). 

- creșterea bovinelor (2153 capete) reprezintă o activitate agricolă importantă
pentru obținerea produsele de carne și lapte, valorificate, fie în consumul
alimentar din gospodăria ciceuanului, fie prin comercializarea acestora pe
piețele specializate și în centrele de prelucrare de profil. La nivelul Ținutului
Ciceului, acestă subramură zootehnică este orientată îndeosebi spre producția
de lapte, fapt ce de altfel a dat naștere în anumite localități unor centre de
colectare a laptelui. La nivel de unitate administrativ-teritorială, valorile cele
mai mari sunt caracteristice comunelor cu un număr mare de populație,
precum Negrilești (525),  Uriu (539), Petru Rareș (366).

- alte ramuri ale sectorului zootehnic prin care se valorifică fânețele și
pășunile, însă modest practicate în teritoriul analizat, sunt creșterea
caprinelor (299 capte) și cabalinelor (593 capete).

Figura 64. Distribuția efectivelor de animale la nivelul Ținutului Ciceului  
(valoarea numerică, anul 2010) 
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 Tot în sectorul zootehnic este inclusă o altă activitate importantă a 
Ținutului Ciceului, și anume creșterea porcinelor (5.999 capete în 2010). 
Specializate în această activitate sunt comunele Negrilești (1327 capete), Chiuiești 
(1104 capete), Uriu (1271 capete). De asemenea, practicarea apiculturii (1925 
familii de albine) a dat naștere unor ferme de semi-subzistență în Ținutul Ciceului 
(aproximativ 20 din cele 195 existente în teritoriu, s-au dezvoltat exclusiv pe acest 
sector).  

6.4.3.7. Elemente de favorabilitate și restrictivitate în desfășurarea 
activităților agricole 

 În funcție de specificitatea unei entități teritoriale, activitățile agricole 
desfășurate în interiorul acesteia sunt influențate de o serie de factori, ce pot avea 
fie un caracter favorabil, prin care se susține productivitatea agricolă, fie un caracter 
restrictiv, ce duce la apariția unor disfuncții, care pot periclita dezvoltarea 
agriculturii în microregiunea analizată. 

Plecând de la ipoteza că elementele componentei naturale de susținere 
influențează pretabilitatea terenurilor agricole, iar dimensiunea exploatațiilor 
productivitatea agricolă, în încercarea de a determina care sunt cauzele ce stau la 
baza practicării agriculturii de subzistență, a fost analizată corelația componentă 
naturală de susținere - funcționalitatea agricolă a Ținutului Ciceului, problemele 
existente la nivelul exploatațiilor agricole și al modului de deținere a suprafețelor 
agricole. 

6.4.3.7.1. Relația componenta naturală de susținere – funcționalitate agricolă   
  În opinia lui Cocean P. (2006), ,,componenta economică este rezultatul 
unei lungi și complexe interacțiuni dintre populație și componenta naturală a 
teritoriului”. Cele afirmate își găsesc întru totul semnificație într-un spațiu mental 
precum cel al Ținutului Ciceului, în care raportarea populației la substratul natural, 
inclusiv sub aspectul valorificării acestuia ca o resursă, într-o primă fază pentru 
obținerea hranei și pentru funcția sa de adăpost și, ulterior, în scopul dezvoltării 
unor activități economice, a avut un rol important în conturarea funcționalității 
microregiunii analizate.  
  Dimensiunea economică a componentei naturale este reflectată prin 
aportul pe care aceasta l-a avut în localizarea resurselor naturale, respectiv prin 
pretabilitatea acesteia pentru dezvoltarea activităților antropice. În teritoriul 
analizat, cele mai importante resurse ale cadrului natural sunt cele ce au stat la baza 
dezvoltării agriculturii (terenurile agricole) ca ramură economică principală a 
Ținutului Ciceului. 
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 Întrucât în capitolele anterioare (vezi cap. 4.2.6.3.), s-a analizat 
pretabilitatea reliefului pentru desfășurarea activităților economice, inclusiv a celor 
agricole, în această parte a lucrării, din dorința de a nu se repeta informațiile, s-a 
insistat asupra corelației existente între premisele naturale (relief, climă, soluri, 
hidrografie) ale desfășurării activităților agricole și formele de practicare ale 
agriculturii în Ținutul Ciceului (valorificarea pășunilor și fânețelor, cultura 
plantelor, respectiv activitățile pomicole). Analiza a surprins următoarele aspecte: 

 relieful reprezintă elementul care influențează în mod hotărâtor
desfășurarea activităților  agricole.
- în ceea ce privește practicarea agriculturii bazate pe cultura plantelor, la

nivelul teritoriului Ținutului Ciceului, relieful s-a manifestat
preponderent ca un factor restrictiv. Caracterul său limitativ este
reflectat prin prisma valorilor indicatorilor morfometrici (vezi cap.
4.2.5.) , precum altitudinile relativ mari pentru astfel de practici agricole
(peste 50% din teritoriu se suprapune reliefului cu altitudini mai mari
de 500 m), panta cu valori ce indică prezența unor suprafețe puternic
înclinate (panta de 17˚-30˚ acoperă circa 31% din teritoriu),
fragmentarea accentuată a reliefului, prezența versanților umbriți și
semiumbriți (41% din suprafața totală a microregiunii). Excepție fac
bazinetele depresionare și Culoarul Someșului Mare, unde
caracteristicile morfometrice indică condiții favorabile pentru
practicarea acestui tip de agricultură, acestora revenindu-le ponderea
cea mai mare din suprafața arabilă a ,,ținutului”;

- specificitatea reliefului Ținutului Ciceului indică o pretabilitate mare
spre desfășurarea activităților agricole bazate pe valorificarea pășunilor
și fânețelor. Caracterul de favorabilitate al reliefului este generat de
altitudinile medii, caracteristice delurilor joase și celor înalte
(predomină 400-700 m), respectiv de  versanții semiînsoriți și umbriți ce
acoperă aproape jumătate din suprafața teritoriului analizat.

- în desfășurarea activităților agricole pomicole, relieful se manifestă ca
un factor favorabil în arealele ce se suprapun unor versanți semiînsoriți
și semiumbriți, cu panta moderat înclinată (2˚-7˚), localizate în zona de
contact a Culoarului Someșului Mare cu Dealurile Ciceului, respectiv a
bazinetelor depresionare cu dealurile joase.

 Alături de relief, condițiile pedologice sunt drept răspunzătoare de
desfășurarea și productivitatea diferitelor tipuri de activități agricole,
influențându-le considerabil, fie într-o direcție negativă, fie într-una
pozitivă. Ponderea mare a solurilor din clasa cambisolurilor (brune acide)
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și cea a luvisolurilor (solurile brune argiluviale pseudogleizate și luvice) 
indică, pe de o parte, o fertilitate scăzută pentru cultura plantelor, iar, pe de 
altă parte, calitatea acesteia este una bună pentru dezvoltarea suprafețelor 
cu pășuni și fânețe, respectiv cu pomi fructiferi. 

 Climatul s-a manifestat îndeosebi ca un element ce a influențat într-o
direcție pozitivă desfășurarea activităților agricole, indiferent de tipologia
acestora. Această situație s-a datorat climatului de adăpost oferit de
prezența catenelor muntoase la est și nord de Ținutul Ciceului, pătrunderii
unor mase de aer vestice umede, respectiv de manifestarea în teritoriu a
topoclimatelor de vale, de culoar și a teraselor și luncilor.

 Resursele de apă, alcătuite din apele de suprafață și cele subterane, susțin
practicarea  agriculturii în Ținutul Ciceului. Resursele hidrice de suprafață,
dat fiind faptul că microregiunea nu se suprapune unui teritoriu cu
fenomene climatice extreme (secetă, deșertificare etc.), au avut un impact
minor în desfășurarea activităților agricole, mai importante fiind cele
subterane ce se constituie într-un rezervor de apă pentru terenurile
agricole.

6.4.3.7.2. Tipul și dimensiunea exploatațiilor agricole – premise 
nefavorabile creșterii productivității agricole              

În actele normative ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
exploatația agricolă este definită ca fiind forma de organizare a proprietății ce poate 
avea una sau mai multe 
parcele de teren, animale 
și/sau mijloace de producție, 
aflată sub gestiunea unei 
singure persoane (fizică ori 
juridică). 
 Analizând statutul 
(personalitatea) exploatațiilor 
agricole din Ținutul Ciceului 
(Registrul General Agricol 
din 2010), se constată că cele 
individuale (pe persoană 
fizică) dețin ponderea cea 
mai mare, reprezentând circa 95% (5.195 de exploatații individuale) din numărul 
total al exploatațiilor agricole (5.474), în timp ce celor înregistrate pe persoane 
juridice le revine o pondere de aproximativ 5%. În ceea ce privește specificul 

Figura 65. Tipul exploatațiilor agricole (valoare numerică) 
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exploatațiilor agricole (Figura 65), 67,4% sunt de tipul celor mixte, ce cuprind 
terenuri agricole și animale, iar 31% dețin doar suprafață agricolă utilizată.  

Obținerea unui randament agricol direct proporțional cu suprafața 
exploatației, care să asigure viabilitatea activităților agricole, este condiționată de 
utilizarea dotărilor tehnice și a forței de muncă calificate, respectiv de integrarea  
produselor agricole pe o piață de desfacere sau unor centre de producție, aspecte ce 
după desființarea CAP-urilor 
și revenirea la exploatațiile 
agricole individuale, au 
devenit problematice, dată 
fiind situația economică în 
care populația la nivel 
național, implicit cea din 
Ținutul Ciceului, s-a aflat 
după anul 1989. Ca o 
consecință directă a 
neadaptării la noile cerințele, 
activitățile agricole s-au 
restrâns în cadrul 
gospodăriilor țărănești mici, desfășurându-se în prezent pe suprafețe ce nu 
depășesc 3,4 ha/exploatație (Figura 66).  

În funcție de suprafața ce revine în medie pe o exploatație agricolă, la nivel 
de unitate administrativ-teritorială se disting două situații: o extensiune mare a 
suprafeței/exploatație agricolă (cu mai mult de un 1 ha peste media pe ,,ținut”) în 
comunele ce dețin terenuri ocupate predominant de fânețe și pășuni (Chiuiești – 
4,6 ha, Ciceu-Giurgești – 4,5 ha și Negrilești – 4,7 ha);  exploatații cu o suprafață 
mult mai redusă decât media pe ,,ținut” (în unele cazuri cu aproape 2 ha), în 
comunele situate în partea sudică a microregiunii, suprapuse zonei destinate în 
mod covârșitor culturilor vegetale (Ciceu-Mihăiești – 3 ha, Petru Rareș - 1,7 ha, 
Uriu – 2,1 ha). 
  Se constată că suprafața redusă, respectiv personalitatea individuală, 
reprezintă principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole din Ținutul Ciceului. 
Deținerea unor suprafețe restrânse de teren agricol în proprietate privată limitează 
creșterea productivității agricole, pe de-o parte, ca urmare a calității forței de 
muncă în proprietatea cărei se află aceste exploatații (populația slab pregătită în 
vederea obținerii sprijinului financiar acordat pentru dezvoltarea activitățior 
agricole, populație îmbătrânită), iar, pe de altă parte, parcelarea terenului în 
suprafețe mai mici de 3,4 ha/exploatație agricolă produce o discontinuitate în 
practicarea aceluiași tip de activitate agricolă, drept urmare producția obținută pe o 

Figura 66.  Suprafața agricolă de revine în medie pe o
exploatație agricolă (ha) 



284 

suprafață restrânsă asigură în mare parte doar consumul de hrană necesar în 
gospodăria familială.  

 6.4.3.7.3. Recomandări privind dezvoltarea activitățile agricole în 
Ținutul Ciceului 

 Agricultura Ținutului Ciceului se încadrează în tiparul celei extensive de 
subzistență, cu mici modificări în cazul exploatațiilor agricole valorificate în cadrul 
fermei pomicole Pombis, respectiv în unele ferme familiale. Menținerea 
caracterului de subzistență implică deficiențe în dezvoltarea economică a ținutului, 
dat fiind faptul că agricultura reprezintă ramura economică de bază a acestuia, iar 
activitățile agricole dețin ponderea cea 
mai mare în structura ocupațională a 
populației din microregiunea studiată.  

 Analizând factorii restrictivi și 
de favorabilitate ce se impun în 
desfășurarea activităților agricole, s-a 
constatat că extensiunea redusă a 
exploatațiilor și deținerea acestora ca 
proprietăți individuale constrâng 
creșterea productivității agricole. Drept 
urmare, în vederea eliminării 
disfuncțiilor generate de specificul 
exploatațiilor agricole din Ținutul 
Ciceului, și implicit dezvoltarea 
economică a acestuia prin prisma 
activităților agricole, conform cu cele 
regăsite în Cadrul naţional strategic 
pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 
agro-alimentar şi a spaţiului rural 
românesc în perioada 2014-2020-2030, 
recomandăm ca o posibilă măsură, 
extinderea suprafeței pe o exploatație 
prin asocierea sau comasarea 
proprietăților agricole. În documentul 
aminitit, extinderea exploatațiilor 
agricole este considerată o componentă de bază a relansării economice a României. 

 O situație favorabilă creșterii randamentului agricol prin extinderea 
exploatațiilor este întâlnită în comuna Ciceu-Mihăiești, întrucât peste 20% din 
suprafața agricolă a acesteia se află (în anul 2010) în concesiune și în arendă, cea 
mai mare parte fiind valorificată prin activitățile desfășurate în cadrul fermei 

Tabelul 11. Numărul exploatații/o mașină
agricolă 

Sursa date: Recensământul General Agricol 2010
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pomicole Pombis, iar viabilitatea acestei măsuri de a comasa terenurile agricole, 
este reflectată prin profitul economic pe care această fermă îl încasează anual.  

 În Ținutul Ciceului, recomandarea noastră ce vizează optimizarea 
activităților agricole și creșterea veniturilor fermierilor prin extinderea suprafețelor 
exploatațiilor, ca urmare a asocierii acestora, respectiv prin organizarea 
producătorilor în forme asociative pentru comercializarea  în comun a produselor 
obținute, pe lângă faptul că pleacă de la premisa anterior amintită – productivitatea 
scăzută obținută pe exploatații cu suprafețe mici –, se bazează pe problemele și 
necesitățile identificate în teritoriu, 
și anume gradul redus de 
mecanizare al agriculturii (Tabelul 
11), nevoia de utilizare a unor noi 
soiuri de hibrizi de plante cu o 
productivitate ridicată și de 
valorificare eficientă a produselor 
agricole prin certificarea și 
integrarea lor pe piețele de desfacere 
naționale (Beclean, Dej, Cluj-
Napoca, Bistrița) și internaționale, 
ori unor centre de producție, astfel 
încât agricultura practicată în acest 
areal să fie una competitivă și 
adaptată la Politica Agricolă 
Comună a Uniunii Europene.  

 În acest sens, formele 
asociative, fie că ne referim la 
practicarea unei agriculturi 
asociative, fie doar la asocierea 
producătorilor agricultori, devine 
viabilă pentru rezolvarea 
necesităților amintite, cel puțin din 
punct de vedere al absorției fondurilor europene și naționale destinate modernizării 
și practicării agriculturii în spațiul rural. În cele mai multe cazuri, acordarea 
finanțărilor este condiționată de atingerea unui prag al UDE-urilor (Unitatea de 
Dimensiune Economică), dimensiune calculată în funcție de suprafața exploataților 
agricole și/sau pe cap de animal, greu de atins de proprietățile țărănești mici 
caracteristice Ținutului Ciceului. Mai mult, în perioada actuală, atenția 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este îndreptată spre formele agricole 
asociative, cărora le sunt acordate diferite subvenții (PNDR 2014-2020). Programul 

Figura 67.  Mașini agricole și mecanizarea 
agriculturii în Ținutul Ciceul  
(Ilișua, Ciceu Corabia, 2015)
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are în vedere implementarea cotelor reduse de TVA pentru comercializarea în 
comun a producției agricole și achiziționarea inputurilor agricole. În prezent, au 
fost identificate 3 tipuri de asociații agricole existente în Ținutul Ciceului, și anume 
Asociația crescătorilor de taurine (Reteag, Cristeștii Ciceului, Bața, Breaza Hășmașu 
Ciceului, Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Giurgești), Asociația crescătorilor de ovine și 
caprine (Reteag), Asociația proprietarilor de terenuri (Chiuiești, Uriu). 

 Măsura propusă de a extinde suprafața pe o exploatație agricolă prin 
practicarea unei agriculturi asociative se conjugă cu cea de-a doua recomandare ce 
vizează oportunitățile actuale de accesare a unor programe de finanțare pe 
fonduri europeane și/sau naționale.  

 În vederea integrării în Uniunea Europeană, România, încă din perioada de 
aderare, s-a raliat Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene, prin intermediul 
căreia sunt acordate diferite former de sprijin pentru dezvoltarea agriculturii, drept 
urmare agricultorii români au beneficiat de o serie de măsuri de dezvoltare rurală, 
destinate activităților agricole, măsuri ce au fost perfecționate și dezvoltate în timp, 
în prezent spațiul rural românesc fiind „ținta” unor numeroase pachete de 
finanțare, acordate din fondurile europene și suplimentate de cele naționale. 

 Evoluția fondurilor destinate dezvoltării agriculturii la nivel național, 
implicit la nivelul Ținutului Ciceului, comportă următoarele aspecte: 

 Fondul SAPARD (2002-2006), prin măsura 3.1 Investiții în exploatații
agricole, măsura 1.1. Îmbunătățirea prelucrării și marketingul produselor
agricole și piscicole, a reprezentat primul program care a venit în sprijinul
dezvoltării rurale și agriculturii în România, însă, la nivelul Ținutului
Ciceului, acesta a avut un impact scăzut, întrucât au fost depuse, respectiv
declarate eligibile, doar 2 proiecte (în Ciceu-Mihăiesti);

 Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) cuprinde măsuri de
finanțare din fonduri naționale (circa 25%) și europene (circa 75%),
deschise pentru o perioadă de 5-6 ani, PNDR-ul reprezentând de altfel o
formă de continuare a programului SAPARD. La nivelul Ținutului Ciceului
au fost implementate numeroase proiecte pe PNDR 2007-2013 (vezi
6.4.3.3.), ce au vizat în general dezvoltarea fermelor de semi-subzistență și a
celor familiale. În perioada 2014-2020, PNDR-ul a deschis o serie de linii
de finanțare, unele dintre ele calându-se ușor pe specificul agriculturii
practicate în Ținutul Ciceului. Așadar, câteva dintre măsurile de finanțare,
destinate îndeosebi sectorul zootehnic, și care au în vedere, fie practicarea
unei agriculturi asociative, fie cea specifică fermelor de semi-subzistență și
exploatațiilor individuale mici, sunt surprinse în Tabelul 12.
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Tabelul 12. Măsuri de finanțare (PNDR 2014-2020) eligibile pentru activitățile agricole  
din Ținutul Ciceului 

 Sursa informații: Revista România Rurală. Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală,  Nr. 32, Anul 
II, iunie 2015, Editura USR Departamentul Publicații, București 
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6.5. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI SECUNDAR 
Resursele industriale puțin diversificate ale Ținutului Ciceului au determinat 

ca economia bazată pe sectorul secundar să atingă un prag minim de dezvoltare, aspect 
reflectat de altfel și prin structura ocupațională a populației (mai puțin de 10% din 
populație activează în acest sector). În aceste condiții, un rol important în angrenarea 
locuitorilor ciceuani în activitățile industriale o au, dar mai ales au avut-o în perioada 
anterioară trecerii la economia de piață și, ulterior, celei ce a marcat intrarea în criză 
economică mondială (2008), centrele urbane și parcurile industriale situate în 
exteriorul teritoriului analizat. Până la începutul secolul XXI, polarizarea a fost 
exercitată mai cu seamă de municipiul Dej, prin angajarea populației ca forță de muncă 
în Combinatul de hârtie și celuloză Someș-Dej. Așadar, având deja o imagine formată 
asupra structurii ocupaționale și polarizarea forței de muncă ciceuană în acest sector 
(vezi 6.2.), atenția, în această parte a studiului, este orientată spre activitățile industriale 
desfășurate în limitele Ținutului Ciceului, încercându-se a se surprinde specificul 
industrial la ora actuală, cât și potențialul acestor activități de a deveni o coordonată a 
funcționalității economice a microregiunii analizate. 

6.5.1. Forme actuale de exploatare industrială 
 Analizându-se evoluția industrială a Ținutului Ciceului, se constată că cea 

mai veche și recunoscută practică de factură industrială (practicată încă din Evul 
Mediu), implicând atât ramura extractivă, cât și cea prelucrătoare, a fost exploatarea 
rocii vulcanice din Culmea Ciceului (Vf. Pietrei-Dealul Măgura-Vf. Ciceul Spânzului) 
și prelucrarea tradițională a acesteia în atelierele meșterilor ciceuani, produsul finit fiind 
piatra de moară. Azi, roca vulcanică reprezintă una dintre resursele ce stă la baza 
dezvoltării industriei extractive în ,,ținut”, însă căpătând o altă dimensiune valorică, 
utilizată ca material de construcție. Alături de această activitate industrială, în prezent, 
Ținutul Ciceului se remarcă prin câteva forme de exploatare industrială, care la rândul 
lor prezintă câteva specificități, precum: 

- activitățile industriale se dezvoltă pe baza resurselor existente în teritoriu
precum: lemn, roci vulcanice, roci sedimentare (nisipuri, pietriș, gresie),
resurse agricole, îndeosebi vegetale (cereale, pomicole și viticole);

- principala activitate industrială extractivă constă în exploatarea rocilor
sedimentare, realizată în cadrul balastierelor amenajate pe malurile
Someșului Mare. Alte activități industriale extractive, însă mai modest
conturate, sunt cele ce presupun exploatarea lemnului;

- industria prelucrătoare este reprezentată în principal prin cea alimentară,
bazată pe fabricarea produselor de panificație și morărit, dar și a sucurilor
naturale (în ferma pomicolă Pombis, localitatea Ciceu-Mihăiești), respectiv
prin cea de prelucrare a lemnului și firelor textile.
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6.5.1.1. Specificități ale activităților industriale extractive 
 Activitatea industrială extractivă este poate una dintre cele mai vechi practici 

ale sectorului secundar desfășurate în Ținutul Ciceului, întrucât este menționat faptul 
că încă din secolul XIII, din Culmea Ciceului, s-a exploatat ,,piatră volcanică” pentu a 
se construi Cetatea Ungurașu -,,Se consemnează astfel că, în anul 1269, la construcţia 
Cetăţii Unguraş, piatra a fost dusă din cariera Ciceu-Mihăieşti” -, iar mai apoi, la 
începutul secolului XIV, pentru construcția Cetății Ciceului. Începând cu anul 1552, 
din Culmea Ciceului, se extrage rocă vulcanică pentru confecționarea pietrelor de 
moară, aceasta fiind una dintre activitățile industrial-extractive desfășurarată continuu 
în teritoriul analizat, pentru o perioadă lungă de timp, în prezent, ca urmare a 
tehnologizării procesului de morărit, pierzând din semnificație (vezi 3.4.4.2.). 
Prelucrarea pietrelor de moară deținea atribute funcționale, întrucât pe lângă utilitatea 
produsului finit – piatra de moară - în gospodăria proprie a celui care exploata roca 
vulcanică, aceasta a stat la baza dezvoltării comerțului ,,[…] cioplitul pietrei a avut ca 
rezultat comerţul cu acest produs (piatra de moară), atât în localităţile din jurul nostru, 
cât şi în oraşe mai îndepărtate ale Transilvaniei. Dacă în sat (Ciceu-Mihăiești n.a.) şi în 
jur o piatră costa 1 florin şi 50 de dinari, la Braşov, de exemplu, se vindea de patru ori 
mai scump” (V. Mureșanu, 2011). Ulterior, în secolele XVIII-XX, extragerea rocii 
vulcanice s-a făcut în scopul utilizării acesteia ca material pentru construcția bisericilor, 
caselor și altor construcții din gospodărie (grajdurilor, gardurilor), astfel această 
activitate industrială a luat amploare, trecându-se la un alt nivel de organizare a 
lucrărilor de exploatare, și anume de tip carieră. În Ținutul Ciceului, carierele de piatră 
erau localizate pe teritoriul comunei Ciceu-Mihăiești, în partea nordică a acesteia, în 
dealurile Vf. Pietrei-Măgura-Ciceu Spânzului (Ciceu Mic), respectiv pe teritoriul 
comunei Ciceu-Giurgești, în dealul numit Poiana. Activitatea în carierele amintite s-a 
desfășurat la capacitate maximă, mai ales în a doua jumătate a secolului trecut (după 
1950), când piatra exploatată a fost utilizată în cantități de ordinul sutelor de tone 
(producție anuală) pentru construcția caselor din ,,ținut”.  

Cu toate că roca vulcanică a reprezentat una dintre cele mai importante 
resurse ale teritoriului analizat, care prin exploatare a contribuit secole la rând la 
bunăstarea populației, devenind, totodată, prin unul dintre produsele finite (piatra 
de moară) și prin elementele din piatră de factură etnografică ce se regăsesc în 
gospodăriile tradiționale, un reper identitar al ,,ținutului”, actualmente se constată 
că această resursă este slab valorificată, dat fiind faptul că activitatea din cele două 
cariere este sistată, exploatarea încetând treptat pe parcursul ultimelor două 
decenii. În momentul de față, nu sunt semnalate inițative ce vizează reluarea 
activităților în carierele din comunele Ciceu-Mihăiești și Ciceu-Giurgești, singura 
inițiativă, înscrisă în vederea obținerii unor fonduri destinate investițiilor în 
perioada 2007-2013, însă fără a fi declarată eligibilă, și-a manifestat-o Primăria 
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Ciceu-Giurgești. Drept urmare, în prezent, nu se poate vorbi despre o activitate 
industrială în Ținutul Ciceului axată pe extragerea rocilor vulcanice, însă 
potențialul teritoriului din punct de vedere al cantității și calității acestora 
conturează premisa favorabilă de desfășurare a industriei extractive ca o activitate 
economică principală în ,,ținut”. 

 În lipsa unor resurse minerale diversificate, industria extractivă în Ținutul 
Ciceului s-a dezvoltat în ultimele decenii pe baza rocilor sedimentare, nisipuri, 
pietrișuri, caolin, aflate sub formă de agregate, extrase în balastierele localizate pe 
malul râului Someșului Mare. Majoritatea balastierelor amenajate în Ținutul 
Ciceului sunt dotate cu stație de sortare a produselor de balastieră. Pe lângă 
activitatea de extragere a balastului brut din albia râului, are loc o prelucrate a 
acestuia într-o fază primară (spălare, sortare şi concasare a balastului). 

 În Ținutul Ciceului, activează în prezent cinci balastiere funcționale 
(Figura 68), toate localizate pe malul Someșului Mare - una în Ciceu-Mihăiești, 
una în Bața, două în Reteag, una în Cristeștii Ciceului -, activitățile întreprinse în 
cadrul acestora fiind de tipul celor organizate. De asemenea, pe parcursul cercetării 
de teren au fost identificate alte 3 balastiere (în Ciceu-Mihăiești, Bața și în Uriu), 
însă la momentul actual sunt nefuncționale, păstrându-se doar locul de excavație al 
acestora. Cel puțin dintr-un punct de vedere, viabilitatea activităților desfășurate în 
cadrul acestor balastierele este justificată, și anume, prin valorificarea intensă a 
produselor de balastieră pe plan local, ca material de construcții, îndeosebi a 
drumurilor dat fiind faptul că în numeroasele proiecte ce au vizat reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii rutiere, s-a recurs la utilizarea acestei resursei locale 
(agregatele de balast)48. Pe de altă parte, activitățile industrial-extractive desfășurate 
în cadrul balastierelor, prin distribuția produselor obținute spre centre de 
prelucrare, stau la baza dezvoltării industriei materialelor de construcții. 

 Amploarea activităților industriale pe baza agregatelor minerale în Ținutul 
Ciceului a contribuit la dezvoltarea unui număr semnificativ de firme în teritoriu 
care activează în acest domeniu, astfel cele mai multe dintre balastierele aparțin 
firmelor locale, precum: SC STAR S.R.L. Cristestii-Ciceului (Cristeștii Ciceului), SC 
BALASTIERA MIHAIESTI S.R.L. (Ciceu-Mihăiești), SC INFRATIREA Negrilești 
S.R.L. (Negrilesti), SC SICICORA S.R.L. (Negrilești), SC SOMES AGREGATE 
S.R.L. (Negrilești), ACI CLUJ SA (doar cu punct de lucru Reteag), SC 
COMLORELA S.R.L. (Reteag)49. 

48 Într-un comunicat de presă, pe marginea unei discuții focalizate asupra stării intrastructurii rutiere 
din comuna Petru Rareș, primarul Vasile Cocoș afirma că „Aceste drumuri sunt foarte bine întreţinute, 
întrucât avem în localitate trei balastiere”, 27. oct. 2015, Mesagerul Bistriței, Bistrița-Năsăud, 
http://www.mesagerul.ro/2015/10/27/petru-rares-comuna-care-tace-si-face. 
49 Informațiile referitoare la denumirea firmelor și sectorul de activitate a acestora au fost preluate de 
pe site-ul LISTEFIRME (http://www.listafirme.ro/, actualizare 2014). 
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Figura 68. Industria extractivă în Ținutul Ciceului 

6.5.1.2. Economia Ținutului Ciceului reflectată prin industria 
prelucrătoare 

 Industria prelucrătoare, mai recent dezvoltată în Ținutul Ciceului în raport 
cu cea extractivă, integrează câteva activități, dintre care principale sunt: 
alimentară, textilă, prelucrarea lemnului50 (Figura 69). Trebuie menționat faptul că 
aceste tipuri de activități se desfășoară în ateliere/laboratoare mici, majoritatea 
făcând parte din categoria IMM-urilor (întreprinderi micro și mici, cu mai puțin de 

50 Clasificarea activităților industriale s-a făcut în conformitate cu Clasificarea Statistică Națională a 
Activităților economice din România - CAEN (http://www.rocaen.ro/codul-caen/industria-prelucratoare/). 

            Roci vulcanice și elemente din roci vulcanice 
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50 de angajați) sau PFA-urilor, iar productivitatea și rentabilitatea acestora 
înregistrează un nivel scăzut. Sectorul industriei prelucrătoare s-a dezvoltat, în 
mare parte, pe baza resurselor existente în teritoriul analizat (îndeosebi cea 
alimentară și textilă). Activitățile industriale, ca urmare, într-o oarecare măsură a 
gradului ridicat de accesibilitate al teritoriului, s-au concentrat în unitățile 
administrativ-teritoriale situate în jumătatea sudică a ,,ținutului”, preponderent în 
Culoarul Someșului Mare. 
  Industria alimentară este conturată la nivelul teritoriului analizat prin 
activități practicate la capacități reduse și bazate în principal pe fabricarea 
produselor de brutărie și morărit. Fabricarea produselor de panificație se realizează 
aproape în fiecăre unitate administrativ-teritorială, excepție făcând comunele Petru 
Rareș și Ciceu-Giurgești. Conform ListaFirme (2014), în teritoriu există 5 agenți 
care își desfășoară activitatea, precum PRODCOMPLEX S.R.L. (Ciceu-Mihăiești), 
DRYSAMTRANS S.R.L. (Cristeștii Ciceului), PAN FANA PRODCOM S.R.L. 
(Cristeștii Ciceului), RAHELALIE. S.R.L. (Negrilești) și PURA TRANSALTEXT. 
SRL (Chiuiești). 

 Industria alimentară în Ținutul Ciceului este întregită de activități ce au un 
caracter izolat, precum prepararea produselor din carne în Ciceu-Giurgești 
(PFFRINV S.R.L.), fabricarea înghețatei în Ciceu-Mihăiești (VENUS S.R.L.), 
fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor în Chiuiești (GUSTYMAR 
PRODEXIM S.R.L.). Tot din acest sector de activitate, face parte și prelucrarea 
fructelor (mere și prune) într-o fază primară (curățarea, sortarea, ambalarea etc.) în 
cadrul fermei policole Pombis din Ciceu-Mihăiești. 

 Prelucrarea lemnului și fabricarea articolelor din lemn reprezintă o altă 
activitate desfășurată în Ținutul Ciceului. Dezvoltată în mare parte pe baza 
materialului lemnos exploatat din pădurile existente în teritoriul analizat, această 
ramură industrială se rezumă doar la tăierea și rindeluirea lemnului, realizate în 
gaterele de mici dimensiuni (cele mai multe de tipul joagărelor) existente în satele 
Breaza (aici funcționează cel mai mare gater din ,,ținut”, fiind dotat și cu utilitățile 
necesare uscării lemnului), Purcărete, Negrilești, Ciceu-Corabia, Ciceu-Giurgești și 
Chiuiești. Alte activități de prelucrare a lemnului la o scară redusă presupun 
fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții (ROMDUCU 
IMPEX S.R.L. - Cristeștii Ciceului, Z BETSTI CONSTRUCT S.R.L. – Bața), 
fabricarea ambalajelor de lemn (MULTIPALET S.R.L. – Ciceu-Mihăiești), respectiv 
fabricarea altor tipuri de mobilier (EURIMOB S.R.L. – Cristeștii Ciceului). 
  Industria textilă, deși reprezintă o subramură nou apărută în Ținutul 
Ciceului, poate fi privită ca o formă de continuare a meșteșugurilor intens 
practicate în trecut. În perioda actuală, activitatea de profil se desfășoară doar în 
cadrul unei microîntreprinderi localizată în comuna Negrilești (CIDIMAR 
PRODCOM S.R.L.). 
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O activitate industrială ce a prins contur în Ținutul Ciceului și care s-a 
dezvoltat pe baza resurselor aduse din exteriorul teritoriului analizat este cea 
specifică industriei metalurgice. Aceasta are în vedere fabricarea în ateliere mici a 
unor articole din tije metalice (în Cristeștii Ciceului - SYDONSTELL S.R.L. și în 
Reteag - ANIVA FLOR S.R.L.), respectiv fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice (în Cristeștii Ciceului -INTERHANGAR 
S.R.L.).  

Comuna Ciceu-Mihăiești se remarcă din punct de vedere al diversității 
activităților specifice industriei prelucrătoare, aici fiind localizate nu doar unități 
industriale cu profil alimentar sau bazate pe resursa lemnoasă, ci și o serie de alte 
microîntreprinderi, în care se fabrică produse de papetărie (MIHARTCIC S.R.L. – 
Ciceu-Mihăiești), articole din material plastic pentru construcții (BLU DISIGNE 
S.R.L.– Ciceu-Mihăiești), diferite produse chimice (ALPHA ZETA S.R.L. – Ciceu-
Mihăiești), respectiv articole din beton (PREF BETON S.R.L.) 

 Ținutul Ciceului se caracterizează printr-o paletă largă de activități 
industriale specifice sectorului extractiv, dar mai cu seamă celui prelucrător. 
Disfuncțiile puse în evidență sunt însă legate de dimensiunea economică a 
activităților întreprinse, capacitatea redusă a microîntreprinderilor de absorbție a 
forței de muncă și abandonarea unor practici industriale (exploatarea și prelucrarea 
rocii vulcanice) prin care teritoriul a fost recunoscut la nivel microregional, 
regional, național. 

6.6. ACTIVITĂȚI ALE SECTORULUI TERȚIAR  

6.6.1. Comerțul și serviciile 
 Dezvoltarea sectorului terțiar a luat amploare după 1990, odată cu primul 

pas făcut spre trecerea la economia de piață și transformarea (privatizarea) 
numeroaselor întreprinderi de stat în societăți comerciale ori regii autonome 
(Legea nr. 15/1990, Legea nr. 18/1991). În Ținutul Ciceului, dezvoltarea comerțului 
și a serviciilor este reflectată prin modificările survenite în structura ocupațională a 
populației (cu peste 10% a crescut ponderea de ocupare a populației în acest sector, 
în intervalul 1992-2011), respectiv prin creșterea numărului agenților economici și 
al unităților ce activează în domeniul serviciilor.  

  În concordanță cu cele surprinse de structura ocupațională a populației 
(vezi cap. 6.2.), Ținutul Ciceului și-a revendicat activități ale sectorul terțiar 
specifice în primul rând domeniilor prin care se furnizează servicii, bunuri și 
produse stringente pentru populația teritoriului. Drept urmare, pentru efectuarea 
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cumpărăturilor (produse alimentare) zilnice, localnicii au la dispoziție magazinele 
sătești (la nivel de ținut, există circa 50 de unități de comercializare ale produselor 
alimentare), concentrate într-un număr mai mare în satul reședință de comună 
(peste 10 astfel de unități în Reteag, Chiuiești). În satele de rang inferior ale 
comunelor, comerțul s-a dezvoltat prin prisma unor magazine alimentare mici 
(unul sau două magazine), de cele mai multe ori amenajate într-un spațiu din 
gospodăria proprietarului ori în incinta vechilor cooperative alimentare ce 
funcționau în perioada socialistă. Cătunele sunt direct dependente, sub aspectul 
procurării alimentelor, de localitățile învecinate, dat fiind faptul că în teritoriul 
acestora nu au fost dezvoltate activități comerciale. Totodată, diversificarea 
comerțului prin furnizarea de produse nealimentare (bunuri de uz gospodăresc, 
produse textile, papetărie, materiale de construcție și bricolaj) este specifică, în mod 
covârșitor, localităților reședință de comună din Culoarul Someșului Mare, care 
dețin o populație numeroasă (Reteag, Uriu, Ciceu-Mihăiești).   
  Rolul polarizator intern al centrelor de comună este prefigurat de varietatea 
unităților de comerț și servicii ce activează în teritoriul lor. Satele reședință de 
comună furnizează servicii educaționale (școală gimnazială), culturale (cămin 
cultural, bibliotecă și sală de lectură), administrative (Primărie, Poliție), medicale 
(medic primar) (vezi cap. 5.4.5.), alte activități de servicii (transport, construcții), 
respectiv produse alimentare ușor mai diversificate localităților afiliate acestora. 
Diversificarea serviciilor și activităților de comerț și, implicit, a calității și ofertei de 
prețuri, în localitățile dispuse în Culoarul Someșului Mare, îi asigură acestuia din 
urmă rolul de axă de convergență a fluxurilor din așezările ciceuane, susținută de 
altfel de arterele rutiere ale ținutului, ce urmăresc aceeași direcție, nord-sud, spre 
drumul european E58. Localitatea Reteag se detașează în ceea ce privește gradul de 
concentrare al activităților sectorului terțiar, dispunând de un număr semnificativ 
de unități comerciale (unele de tip autoservire) prin care se asigură aprovizionarea 
populației cu o gamă variată de produse (alimentare și nealimentare).  
  Afirmațiile anterioare sunt susținute de răspunsurile date de persoanele 
chestionate (perioada mai-iulie 2014) care, în unanimitate, au precizat că produsele 
de bază (alimentare) sunt cumpărate din satul în care își au domiciliul, urmând ca 
1-2 ori pe lună (după caz), în funcție de problemele ce se cer a fi rezolvate de 
serviciile localizate în satul reședință de comună (administrative și medicale), să-și 
procure de acolo diferite produse, ,,alimente ce nu se găsesc la noi în sat, alimente 
ce sunt mai scumpe aici” (pensionar, 73 ani, localnic Ciceu-Corabia) ori ,,dacă 
trecem prin Reteag, ne oprim acolo la magazin, că au mai multe produse” (casnică, 
54 ani, localnică Dumbrăveni), ,,au magazine mai mari în Reteag” (muncitor, 48 
ani, localnic Lelești). În schimb, cumpărarea produselor nealimentare din unitățile 
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comerciale localizate în satele ,,ținutului” se face doar în cazul unor nevoi ce nu pot 
fi amânate ,,dacă este nevoie urgentă de ele, și știm că le găsim în magazin la 
Reteag, la Uriu, numai că aici sunt mai puține, mergem și le luăm de acolo” (39 ani, 
șofer, localnic Negrilești), ,,luăm de la Reteag, sunt lucruri pe care le găsim acolo și 
nu este necesar să mergem până în Dej, mai ales dacă ai nevoie atunci de ele (59 
ani, funcționar public, localnică Ciceu-Giurgești).  

 Furnizarea produselor și serviciilor complexe (învățământ liceal, consult 
medical de specialitate, servicii administrative și juridice, bancare etc.) se face de 
către orașele situate în exteriorul teritoriului analizat (Dej, Beclean, Bistrița, 
ocazional Cluj-Napoca), devenind astfel centre polarizatoare pentru localitățile 
ciceuane. 

6.6.2. Funcționalitatea turistică 
  Turismul în Ținutul Ciceului reprezintă un domeniu neglijat, având un 
aport nesemnificativ în definirea funcționalității economice. În lipsa unor activități 
diverse prin care să se valorifice resursele existente, se crează o presiune crescândă 
asupra terenurilor agricole și, totodată, o stagnare a economiei, dat fiind faptul că 
agricultura practicată este una de subzistență, situație ce prefigurează, de altfel, 
slaba competitivitate economică a microregiunii analizate.  

Existența în teritoriu a unor resurse turistice valoroase, atât naturale, dar, 
mai cu seamă, antropice, crează premisele favorabile ca turismul să devină o 
dimensiune importantă a funcționalității economice a Ținutului Ciceului. În 
vederea validării celor afirmate, în această parte a cercetării, s-a recurs la analiza 
resurselor turistice naturale și antropice, avându-se în vederea surprinderea 
calității, cantității și atractivității acestora, încercându-se, totodată, a se recomanda 
diferite soluții de valorificare și conservare a patrimoniului turistic. 

6.6.2.1. Resursele cadrului natural și rolul acestora în conturarea 
funcționalității turistice a Ținutului Ciceului 
  Importanța cadrului natural în desfășurarea activităților turistice este dată 
de rolul pe care acesta îl îndeplinește, ,,de suport material al tuturor activităților din 
domeniul turismului […] și cel de motivație esențială a acestuia atunci când 
frumusețea sa determină constituirea fluxurilor turistice” (Cocean P., 1996).  

 Valoarea turistică a cadrului natural este recunoscută, în primul rând, prin 
atractivitatea pe care elementele sale, ca urmare a pretabilității, structurii și 
înfățișării avute, o exercită asupra potențialilor turiști. Dispunerea teritoriului 
Ținutului Ciceului peste o singură treaptă majoră de relief, cea a dealurilor, ce nu 
prezintă variații altitudinale mari, a contribuit nesemnificativ la conturarea unui 
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cadru natural complex, valoros din punct de vedere al resurselor turistice deținute. 
Această situație se reflectă, atât la nivelul potențialului peisagistic al elementelor 
cadrului natural (relief, climat, resurse de apă), cât și prin capacitatea scăzută a 
componentelor naturale de a susține desfășurarea activităților turistice diverse 
(curative, de agrement, sportive etc.). 

 Potențialul peisagistic, la materializarea căruia a contribuit relieful 
fragmentat dezvoltat pe formațiuni geologice mozaicate (îmbinarea rocilor 
vulcanice cu cele sedimentare și calcaroase), prezent în arealul Dealurilor Ciceului-
Culmea Breaza, respectiv relieful vulcanic, caracteristic Culmii Ciceului, care prin 
configuraţia morfologică se constituie însăși într-o ,,fortăreaţă naturală” (Sigharteu 
E.,1928)51, pune în evidență o serie de abrupturi stâncoase (zona monumentală și 
peisagistică cu o lungime de circa 2 km - V Vârful Pietrii 724m, Măgura 753 m, 
Ciceu Spânzului 733 m), oferind reale perspective în vederea valorificării turistice a 
acestuia prin practicarea turismului recreativ, de agrement, cultural. Valoarea 
turistică a peisajului Ținutului Ciceului este dată, de asemenea, de peisaj de vale 
pitoresc, caracteristic localităților situate în Culoarul Someșului Mare și în 
bazinetele depresionare (Măgoaja-Chiuiești, Ciceu-Mihăiești-Lelești–Ciceu-
Corabia, Petru-Rareș-Ciceu-Giurgești-Negrilești-Breaza, Uriu-Ilișua). Traseele 
turistice propuse în această parte a studiului urmăresc 4 dintre văile (Valea Mare, 
Canciu, Valea Negrileștilor-Valea Strâmbului) reprezentative din punct de vedere 
al conservării peisajului pitoresc al Ținutului Ciceului (Figura 69). 
  Potențialul peisagistic al reliefului este întregit de prezența pe teritoriul 
Ținutului Ciceului, în Dealul Măgura, la atitudinea de aproximativ 690-710 m 
(altitudine determinată de Ionica Pop, mai 2008), a Peșterii Ciceului (sau Peștera de 
la Cetatea Ciceului), cartată în anul 1978 de membrii Clubului de Speologie ,,Emil 
Racoviță”, București. La data cartării (1978), Peștera Ciceului a fost înregistrată ca 
fiind cea mai lungă peșteră-cavitate în rocă vulcanică din România52 (272,6 m), 
respectiv cea mai denivelată peșteră din țară (39 m denivelare -37 m, respectiv 
+2m). Extensiunea medie a acesteia este de 3,83 m (lățimea), însă în sectoarele de
îngustare aceasta poate ajunge la valoarea minimă de 1 m. Accesul în peșteră se face
din partea sud-vestică, nord-vestică, prin 3 intrări, zona de acces având
deschizătura de circa 10 m. În interiorul peșterii se află un curs de apă subteran, un
lac și o colonie de lilieci.

51,,[…] pe de-o parte poziţia lor (colinele Ciceului) dominantă spre valea Someşului, pe de altă parte 
culmile late cu povârnişurile repezi, formate din rocă dură, permit ca ele să fie întărite şi apărate cu 
uşurinţă precum o cetate naturală”, (Sighiartău E., 1928). 
52 I. Giurgiu, 2013, Peștera de la cetatea Ciceului, record național în roci vulcanice, 
https://sites.google.com/site/ romanianatura41/home/podisul-transilvaniei/podisul-somesan/pestera-
de-la-cetateaciceului-record-national, Clubul de Speologie ,,Emil Racoviță”, București. 
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  Resursele climatice au un aport semnificativ în procesul de valorificare 
turistică a unui teritoriu, îndeosebi acolo unde relieful influențează considerabil 
procesele climatice, iar în cele din urmă acțiunea lor comună permite desfășurarea 
anumitor activități turistice. Ținutul Ciceului, datorită caracteristicilor sale 
morfologice, nu se încadrează în această categorie. Rolul resurselor climatice în 
creșterea gradului de atractivitate turistică al teritoriului se reflectă doar prin 
condițiile prielnice pe care le crează (climat blând, topolimat de adăpost) pentru 
desfășurarea drumețiilor și parcurgerii anumitor trasee turistice în microregiunea 
analizată. Cu toate acestea, în anumite perioade ale anului (îndeosebi toamna), în 
zona de culoar, climatul se manifestă ca un factor restrictiv în practicarea 
turismului, datorită gradului ridicat de nebulozitate. 
  Importanța resurselor hidrice în conturarea potențialului turistic natural al 
Ținutului Ciceului este recunoscută, în primul rând, datorită rolului pe care 
acestea, prin râurile ce străbat acest teritoriu, le-au avut în crearea peisajului 
pitoresc prezent în văile/bazinetele „ținutului”. Arterele hidrografice ce își au 
izvoarele în Culmea Breaza și în Dealurile Ciceului și care traversează Ținutul 
Ciceului pe direcția nord-sud (Valea Sălătrucului, Lelești, Valea Mare, Valea 
Negrileștilor) crează ,,efectul de margine”, căutat îndeosebi pentru practicarea 
turismului de week-end.  
  În Ținutul Ciceului lipsa lacurilor naturale și/sau antropice este 
compensată de prezența în partea sudică, sud-estică a microregiunii, a râului 
Someșul Mare, care prin caracteristicile sale (debit, lățime, vegetație, lunci și terase 
largi) oferă posibilități pentru practicarea unor activități recreative și de agrement 
(pescuit, utilizarea ambarcațiunilor de mici dimenisuni) și, totodată, prezintă 
premise favorabile pentru amenajarea turistică a unor porțiuni din râu/malul 
râului (zone pentru înot, pentru observarea vegetației și a faunei de care dispune 
râul, terase/restaurant etc).   
  Dezvoltarea pescăriilor, unele dintre acestea în cadrul unor pensiuni 
turistice (în localitatea Breaza), în apropierea cursurilor de râu (precum cele din 
comuna Ciceu-Giurgești – pescărie Valea lui Ianoș, Valea Fâneții, ori de pe Valea 
Mare, localitatea Breaza, Negrilești) susține practicarea turismului de week-end. De 
asemenea, turismul de agrement poate fi desfășurat odată cu amenajarea bălții 
situate între localitățile Cristeștii Ciceului și Ilișua, respectiv, pe baza unor studii de 
fezabilitate, a fostelor balastiere din Bața, Cristeștii Ciceului și Ciceu-Mihăiești 
(Figura 69). 
   Ca urmare a faptului că în Ținutul Ciceului nu se regăsesc asociații vegetale 
care să fie recunoscute pentru caracteristicile lor (raritate, longevitate, dimensiune, 
compoziția acestora) și/sau care să facă parte din arii protejate, rolul turistic al 
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vegetației se limitează la acela de a contribui, prin diversitatea speciilor forestiere 
(păduri de foioase, mixte, de conifere, specii lemnoase din zona de luncă) la 
creionarea potențialului peisagistic a teritoriului analizat, implicit la ,,crearea 
efectulului de margine”, respectiv a ,,efectului de insulă”, caracteristic poienilor 
pădurilor (una dintre cele mai cunoscute fiind Poiana Cetății Ciceului, unde se 
desfășoară, în fiecare an, Serbarea Cetății Ciceului), valorificate mai ales prin 
practicarea turismului de week-end. Alături de vegetație, fondul cinegetic 
contribuie la conturarea potențialului turistic al ,,ținutului”. În acest sens, amintim 
câteva specii de animale ce prezintă un interes turistic: căpriorul (Capreolus 
capreolus), iepurele, specii de păsări - privighetoarea (Luscinia megarhynchos), 
codobatura (Motocilla cinerea), barza (Ciconia ciconia) -, fauna piscicolă bogată. 

  Resursele naturale ale Ținutului Ciceului se pretează, în general, pentru 
practicarea activităților (drumeții, parcurgerea diferitelor trasee, activități de 
camping) turistice de recreere, de scurtă durată (turismul de week-end). Drept 
urmare, în vederea valorificării potențialului turistic natural, alături de 
recomandările ce vizează amenajarea punctelor de belvedere (Figura 71) 
identificate și traseele propuse (Figura 70), este încurajată crearea unor oferte 
turistice care să pună în evidență resursele naturale, prin îmbinarea activităților 
turistice desfășurate în cadrul natural cu cele ce presupun valorificarea resurselor 
turistice antropice (crearea unor trasee turistice tematice, cazarea în interiorul 
caselor tradiționale). 

6.6.2.2. Rolul ariilor de vizibilitate în valorificarea peisajului Ținutului 
Ciceului 

  Valorificarea peisajului pitoresc din Ținutul Ciceului prin activități 
turistice poate fi facilitată prin amenajarea unor puncte de belvedere. În acest sens, 
un rol important îl are relieful, care prin culmile sale deluroase cu altitudini 
ridicate, asigură captarea unor imagini panoramice asupra Culoarului Someșului 
Mare, bazinetelor depresionare ori dealurilor cu altitudini joase ale microregiunii 
analizate.  

Pe parcursul etapei de teren au fost identificate punctele ce oferă perspective 
ridicate de valorificare vizuală a peisajului, iar, mai apoi, prin intermediul softul 
ArcGis (funcția Viewshed Analysis) și pe baza modelului digital de elevație, au fost 
generate ariile de vizibilitate pentru locațiile cartate pe teren. Alături de punctul de 
belvedere Cetatea Ciceului, care se definește printr-o arie de vizibilitate extinsă 
asupra teritoriului ,,ținutului”, și nu numai (vezi cap. 2.3.6.),  potrivit analizei 
realizată, un impact vizual puternic asupra elementelor peisajului îl au următoarele 
puncte panoraice (Figura 71):  
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- punctul de vizibilitate identificat la nord de localitatea Hășmașu Ciceului, pe
Culmea Undișorului, oferă o imagine de ansamblu asupra Cetății Ciceului,
abrupturilor stâncoase ale dealurilor Măgura și Ciceul Spânzului (Ciceul
Mic);

- punctele panoramice localizate în Dealul Sașului (la nord-vest de localitatea
Măgoaja, Culmea Breaza), respectiv cel din Vf. Secăturii (la nord-est de
localitatea Dumbrăveni) au o deschidere vizuală amplă asupra văilor
pitorești (Sălătrucului, Strâmbului, Negrileștilor, Canciu), ce dau specificitate
peisajului Ținutului Ciceului;
 punctele de belvedere cu o arie mai restrânsă de vizibilitate au fost
identificate în arealul unde au fost descoperite vestigiile unor turnuri romane
(Ponița – la nord de localitatea Ciceu-Corabia, „Cetatea lui Motogna” – la
sud-vest de localitatea Negrilești, Muncelul – la nord-vest de localitatea
Dumbrăveni), ce făceau parte din linia de supraveghere a limesului de nord
al Daciei Romane. Valorificarea vestigiilor unor turnuri romane ca puncte
panoramice, pe de o parte, dau o semnificație istorică peisajului, iar pe de
altă parte, reprezintă o măsură de punere în valoare a patrimoniului istoric al
Ținutului Ciceului.

6.6.2.3. Rolul resurselor antropice în conturarea potențialului turistic al 
Ţinutului Ciceului 

Resursele turistice de proveniență antropică pot fi valorificate prin 
practicarea unei game variate de activități, specifice turismului recreativ, cultural, 
științifico-cultural, rural, sportiv etc. De remarcat este faptul că aceste resurse sunt 
create de omul însuși, putând lua forma, atât a unui bun material, ce poate fi mobil 
(obiecte de artă, obiecte obținute prin meșteșuguri tradiționale, obiecte cu valoare 
etnografică, arheologică, științifică, colecții de manuscrise, colecție de monede, 
cărți, costume populare etc.) sau imobil (edificii și monumente istorice, 
arhitecturale, religioase, culturale, monumente și vestigii arheologice etc.), cât și a 
unuia imaterial (cutume, serbări tradiționale și culturale, obiceiuri, ocupații 
tradiționale, cântece și dansuri populare, grai etc.).  
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  Patrimoniul civilizației și culturii tradiționale rurale, de interes turistic 
(Ciangă N., 2008, p. 12) reprezintă o categorie a resurselor turistice antropice ce se 
regăsește în Ținutul Ciceului, materializată, atât prin bunuri imateriale precum 
obiceiuri, muzică, joc tradițional, ocupații, cât și prin cele materiale, port popular, 
arhitectura și organizarea gospodăriei rurale, obiecte și monumente de artă populară. 
Aceste resurse sunt mai bine închegate și păstrate în partea nordică a microregiunii, 
acolo unde pătrunderea alohtonilor s-a făcut cu dificultate. 
  Patrimoniul cultural constituit din monumente istorice (monumente și 
edificii clasate în Lista Monumentelor Istorice, actualizată în 2016) reprezintă o altă 
categorie de resurse turistice de proveniență antropică, ce se regăsesc într-un număr 
remarcabil pe un teritoriu restrâns, precum cel al Ținutului Ciceului. Aceste resurse 
devin atractive din punct de vedere turistic, întrucât posedă valori arhitecturale, 
religioase și arhitecturale, funerale și/sau memoriale, arheologice, dintre cele mai 
interesente, fiind recunoscute pe plan local, regional și unele chiar la nivel național. 
Cele mai reprezentative monumente istorice sunt localizate în zona de culoar (Culoarul 
Someșului Mare), situație datorată, pe de o parte, accesibilității teritoriului ce a permis 
inserția alohtonilor, care și-au pus amprenta asupra edificiilor prin arhitectura specifică 
culturii mozaicului etnic prezent la nivelul întregului spațiu transilvan, iar, pe de altă 
parte, rolului pe care zona de culoar (Culoarul Someșului Mare) l-a avut încă din 
perioada romană (utilizat pentru schimburile comerciale – drumul sării, poziție 
strategică, localități situate pe linia de apărare a Daciei Romane etc.), aici fiind 
descoperite numeroase vestigii arheologice romane, precum și ruinele unuia dintre cele 
mai reprezentative castre romane ale țării (Castrul Roman de la Ilișua). 

 Ținutul Ciceului beneficiază de o bogată zestre materială și imaterială, creată și 
transmisă de locuitorul ciceuan, fapt ce determină ca patrimoniul turistic de 
proveniență antropică să nu reprezintă doar o resursă complementară celor specifice 
cadrului natural, ci să aibă rolul de componentă principală a potențialului turistic al 
Ținutului Ciceului. Afirmația este justificată atât prin valoarea culturală (inclusiv cea 
tradițională) a bunurilor turistice tangibile și intangibile, cât și prin varietatea și 
diversitatea acestora.  

6.6.2.3.1. Valorificarea satului tradițional ciceuan ca resursă turistică 
 Ținutul Ciceului reprezintă un spațiu rural, cristalizat în timp istoric și 

întemeiat pe relația existentă între om și cadru natural, prin atribute materiale și 
spirituale proprii unei populații tradiționale, vechi statornicite în teritoriu. 
Resursele spirituale și culturale ale populației ciceuane, transmise din generații în 
generații, s-au materializat, de cele mai multe ori, în încărcătura simbolistică locală, 
identificată în arhitectura tradițională, port popular, obiceiuri, etc. Sintagma satele 
tradiționale văzute ca o resursă turistică își găsește relevanță în teritoriul analizat, 
cel puțin printr-un aspect important ce definește astfel de localități, și anume satele din 
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Ținutul Ciceului sunt ,,așezări rurale pitorești, consolidate din punct de vedere cultural 
(tradiții, obiceiuri, inventar al obiectelor de muncă, port, gastronomie)” (Cândea Melania, 
Bran Florina, 2001, Cocean P., Vlăsceanu Gh., Negoescu B., 2002 cit. Dezsi Șt., 2010, p. 
53), beneficiind de dotări de infrastructură generală (alimentare cu energie electrică), 
dotări comerciale, sanitare și accesibilitate ridicată la drumurile naționale și căile ferate 
(Glăvan V., 2002, p. 62). Cu toate acestea, probleme precum lipsa unităților de primire și 
găzduire a turiștilor, deficiențe ale infrastructurii edilitare (canalizare, apă curentă), 
interesul scăzut al populației și autorităților locale spre promovarea și valorificarea 
dimensiunii turistice a satului ciceuan determină ca așezările ,,ținutului” să aibă un 
dezavantaj în ceea ce privește încadrarea acestora în categoria satelor tradiționale turistice.  

 Aspecte definitorii ale satului tradițional și care pot avea funcția de resurse turistice, 
precum elementele arhitecturii tradiționale și organizarea gospodăriilor rurale, ocupațiile și 
meșteșugurile tradiționale, tradițiile și obiceiurile, portul popular specific, respectiv 
manifestările etno-folclorice desfășurate în ,,ținut”, au fost analizate în acest studiu ca fiind 
elemente ale culturii populare ce au contribuit la conturarea identității comunității ciceuane 
(vezi cap. 3.4.). Atenția a fost orientată spre valoarea turistică a caselor tradiționale, 
încercându-se identificarea unor studii de caz reprezentative în ceea ce privește gradul de 
concentrare și conservare a acestor bunuri de arhitectură tradițională.  
  Arhitectura tradițională, socotită ca fiind ,,una dintre formele cele mai elocvente 
de expresie a modului de viață, a gustului pentru frumos, a unor tradiții etnice și 
culturale” (Ștefan A. C., 2010), reprezintă resursa antropică principală de dezvoltare a 
turismului rural. Identitatea teritorială și crearea unui brand pe baza elementelor reper ale 
teritoriului, precum arhitectura tradițională, sunt direcții pe care se marșează în strategiile 
de dezvoltare turistică a mediului rural, dat fiind faptul că în perioada actuală s-a 
înregistrat o creștere semnificativă a cererii turistice bazate pe valorificarea spațiului rural 
prin prisma specificității lui.  

 Stadiul precar de conservare și dispariția unor bunuri de arhitectură tradițională, 
inserția elementelor de „modernitate” din spațiul urban, valorificarea ineficientă a 
elementelor de arhitectură tradițională regăsite în gospodăria tradițională românească 
sunt doar câteva dintre problemele majore cu care se confruntă spațiul rural și care 
știrbesc autenticitatea acestuia. Starea de conservare și funcționalitatea gospodăriilor 
tradiționale din Ținutul Ciceului indică două situații, și anume: gospodării păstrate 
integral (casă, șură, fântână, acareturi) sau gospodării conservate parțial (se păstrează doar 
anumite elemente ale arhitecturii tradiționale), care la rândul lor pot fi împărțite în 
gospodării active (în uz), respectiv în gospodării inactive (nefuncționale, abandonate) 
(Hognogi Gh. G., 2016). Gospodăria tradițională activă, conservată parțial, este cel mai 
des întâlnită în localitățile Ținutului Ciceului. Locuirea continuă a acestora a contribuit la 
menținerea lor ca entitate distinctă, însă nu fără necesitatea de a se interveni prin anumite 
lucrări de consolidare și aducții la structura inițială a gospodăriilor, păstrându-se însă un 
tipar general specific arhitecturii tradiționale.  
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 Analiza ce și-a propus surprinderea valorii turistice a caselor tradiționale s-
a conturat prin prisma următoarelor două obiective principale: 

 identificarea unor areale de interes, cu un grad mare de concentrare a
elementelor specifice arhitecturii tradiționale, în vederea unei posibile
amenajării turistice;

 realizarea unor clustere după valoarea turistică a caselor tradiționale.
Conform informațiilor colectate pe parcursul etapei de teren, ce au dus la

atingerea primului obiectiv vizat, arealele cu o concentrare mare a gospodăriilor ce 
conservă elemente ale arhitecturii tradiționale se suprapun localităților caracterizate de 
un oarecare grad de izolare în raport cu accesibilitatea rutieră, situate în partea central-
nordică a microregiunii, în exteriorul zonei de interferență etnică (în Ținutul Ciceului, 
zona de interferență etnică se suprapune Culoarului Someșului Mare). Vorbim așadar 
despre localități în care au fost identificate zeci de case tradiționale, păstrate, fie integral, 
fie parțial, precum Hășmașu Ciceului (comuna Uriu) - peste 30% dintre gospodării 
păstrează elemente de arhitectură tradițională -, Ciceu-Corabia și Lelești (comuna 
Ciceu-Mihăiești) – gospodăriile în proporție covârșitoare sunt de tipul celor 
tradiționale-, comuna Negrilești (satele Negrilești, Purcărete, Breaza) în ansamblu 
conservă un peisaj tradițional, aici, inventariindu-se peste 200 de case tradiționale sau 
care păstrează elemente ale arhitecturii tradiționale.  
  Pornind de la cazurile identificate pe teren (obiectivul 1) ca fiind 
reprezentative pentru Ținutul Ciceului în ceea ce privește conservarea și 
concentrarea elementelor de arhitectură tradițională, s-a recurs la realizarea unor 
clustere în funcție de valoarea turistică a caselor tradiționale (Figura 72).  

 În vederea realizării clusterelor, criteriul utilizat a fost nivelul valoric al 
specificității caselor tradiționale, ținându-se cont de tipologia acestora (detalii 
legate de tipologie au fost surprinse în cap. 3.4.2.), starea de conservare, 
reprezentativitatea și impozanța acestora în peisaj (metodologie adaptată după Ilieș 
M., Ilieș Gabriela, Hota M., 2010, pp. 216-227). Astfel, urmărind condițiile anterior 
amintite, s-au format trei categorii, și anume:  

- case tradiționale foarte valoroase, puțin numeroase în satele alese ca studii
de caz (Ciceu-Corabia, Lelești, Negrilești, Breaza, Purcărete și Hășmașu
Ciceului), sunt reprezentate de cele mai vechi locuințe ce încă se mai
păstrează ca entitate distinctă în microregiunea analizată. Acestea se
definesc printr-un grad de conservare ridicat, păstrându-și imaginea și
structura inițială, chiar și în cazul acelora care au trecut printr-un proces de
reabilitare (într-un număr mai mare s-au păstrat în localitățile Negrilești,
Ciceu-Corabia și Hășmașu Ciceului);

- case tradiționale valoroase, întâlnite în numeroase gospodării tradiționale,
cele conservate parțial. La momentul actual, acestea pun în evidență
probleme, fie legate de degradarea structurii acestora ca urmare a
abandonării lor, fie unele au suferit lucrări de reabilitare care nu și-au
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propus conservarea arhitecturii tradiționale și structurii inițiale a 
construcției (Negrilești, Lelești).  

- case mai puțin valoroase ce se definesc prin grad avansat de deteriorare,
majoritatea aflate în gospodării inactive, fapt ce indică perspective reduse
de valorificare turistică.
Funcționalitatea turistică a casei tradiționale din Ținutul Ciceului, văzută ca o

resursă turistică, are la bază două coordonate majore și anume: casa în sine devine 
obiectiv turistic, datorită zestrei spirituale și materiale (în primul rând arhitecturale) pe 
care o posedă, respectiv, casa și gospodăria tradițională poate fi amenajată și 
transformată într-o unitate de cazare a turiștilor și de desfășurare a activităților turistice 
bazate pe valorificarea resurselor specifice civilizației și culturii tradiționale rurale. 

 6.6.2.3.2. Patrimoniul cultural imobil al Ținutului Ciceului și 
valorificarea sa turistică53 

 Abordarea Ținutului Ciceului prin prisma resursei sale materiale de factură 
culturală este de departe una interesantă, dat fiind faptul că Cetatea Ciceului, 
clasată ca un bun al patrimoniului cultural național, a reprezentat nucleul ce a stat 
la baza consolidării acestei entități teritoriale. Alături de această resursă culturală 
incontestabilă a Ținutului Ciceului, locuirea microregiunii din cele mai vechi 
timpuri (paleoliticul superior), rolul pe care acest teritoriu l-a avut în istorie 
(limesul de nord al Daciei Romane traversa în această zonă, Culmea Ciceului), 
importanța Cetății Ciceului în conturarea identității colective și schimbările 
survenite pe plan politico-administrativ (intrarea teritoriului sub stăpânire 
alohtonă – maghiară, austro-ungară) au dat naștere unor bunuri culturale tangibile 
de o importanță aparte, azi, multe dintre acestea fiind clasate în Lista 
Monumentelor Istorice (2016).   

 Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural imobil sunt trei 
operațiuni strâns legate. Dacă primele două asigură longevitatea bunurilor culturale, 
acestea fiind o resursă limitată și cu o reproducere unică, valorificarea, atunci când este 
realizată în conformitate cu reglementările specifice aflate în vigoare, dă funcționalitate 
monumentelor istorice și vine cu soluții optime, pentru ca acestea să devină o resursă 
importantă a teritoriului. România, în ceea ce privește conservarea și protejarea 
patrimoniului cultural, și-a ratificat o serie de convenții, general valabile la nivel 
european și mondial, precum Convenția UNESCO (Convenția de la Haga din 
14.05.1954, decret de ratificare nr.605/26.12.1957), Convenția UNIDROIT (Roma, 24 
iunie 1995), Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic (La 
Valetta, 16 ianuarie 1992), Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al 

53 Rezultate parțiale ale capitolului ,,Patrimoniul cultural imobil al Ținutului Ciceului și valorificarea 
sa turistică” au fost publicate de Potra Alexandra-Camelia, (2015), în Protection and sustainable 
valorisation of the immovable cultural heritage in the District of Ciceu, Analele Universității din 
Oradea – Seria Geografie, anul XXV, nr. 1, Oradea, pp. 25-28. 
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Europei (Granada, 3 octombrie 1985), respectiv și-a consolidat un cadru legislativ în 
acest sens (Legea 182/2000, Legea 442/2001, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, 
aprobată prin Legea 378/2001, republicată în 2006 etc.). 
  Analiza de față a avut în vedere surprinderea particularităților tipologice și a 
stării de conservare a bunurilor imobile de patrimoniu cultural, clasate în Lista 
Monumentelor Istorice (actualizată în anul 2016, în temeiul Ordonanței nr. 10/2016 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001), formulându-se diferite 
recomandări de conservare, protejare și valorificare turistică a acestor monumente.   
 
  6.6.2.3.2.1. Clasificarea bunurilor patrimoniului cultural imobil 
  Clasificate după criterii ce țin de tipologie, vechime, reprezentativitate, 
importanță și raritate, monumentele istorice din Ținutul Ciceului pun în evidență o 
serie de particularități ce le propulsează ca veritabile resurse ale teritoriului, cu 
perspective reale de valorificare socio-economică.  
  Ținutul Ciceului (suprafața de 339 km2) se remarcă printr-un număr de 29 
de bunuri culturale imobile clasate în Lista Monumentelor Istorice (2016), dintre 
care 19 sunt monumente și 10 situri, cele mai multe provenind din epoca romană 
timpurie (sec. II-III). Analizate după tipologie, monumentele prezintă următoarele 
particularități (Figura 73): 

- monumentele istorice din Ținutul Ciceului se definesc prin valoare 
arhitecturală (Castelul Hye - azi Preventoriu TBC-, secolul  XVIII, sat 
Ilișua; Castelul Torma, secolul XIX, sat Cristeștii Ciceului), valoare 
religioasă și arhitecturală (Biserica reformată Reteag, secolele XIII –XV, 
restaurată între anii 1807-1812, respectiv la începutul secolului XX, sat 
Reteag; Biserica reformată Uriu, secolul XV, restaurată în secolul XVII, sat 
Uriu; Biserica romano-catolică Cristeștii Ciceului, secolul. XIV, restaurată 
în anii 1717, 1784, 1801-1806, sat Cristeștii Ciceului; Biserica de lemn 
„Sfânta Cruce” a mănăstirii Cășiel, anul 1765, sat Valea Cășielului; Biserica 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din Deal", secolul al XVIII-lea, sat 
Strâmbu), valoare arheologică (Ruinele Cetății Ciceului, anul 1294, 
demantelată în anul 1544, turnul roman -punct „Ponița” și turn roman-
punct „Muncelu”, secolele II-III p. Chr., sat Ciceu-Corabia; Castru auxiliar 
de la Ilișua - cunoscut și sub denumirea de Castrul roman Arcobadara -, 
Thermele castrului, Vicus militar și așezare, secolele II-III p. Chr, sat Ilișua; 
așezare din epoca bronzului  și așezare hallstattiană, sat Uriu), monumente 
de for public (Bustul lui Ion Pop Reteganul, anul 1958, în parcul din centrul 
localității Reteag), monumente funerale sau memoriale (Muzeul memorial 
„Ion Pop Reteganul”, refăcută în 1970 după modelul celei din 1866, și 
Mormântul lui Ion Pop Reteganul, începutul  secolului  XX, sat Reteag). 

- situri arheologice - situl arheologic de la Ciceu-Corabia, punct „Sub 
Cetate”, epoca medievală, epoca romană, epoca bronzului, „Sistem de 
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supraveghere şi apărare a limesului în sectorul Ciceu-Corabia, secolele  II - 
III p. Chr., așezare fortificată, punct  „Măgura”, Hallstatt, sat Ciceu-
Corabia; situl arheologic de la Ilişua, punct „Vicinal”, secolele  II - III p. 
Chr., sat Ilișua; Situl arheologic de la Uriu, punct „Terasa din dreptul Văii 
Ilişua”, Burgus roman, secolele II - III p. Chr., sat Uriu; așezare (vatra 
satului), secolele  II - III p. Chr., sat Ciceu-Giurgești; turnul roman - punct 
„Vârful Runcului", secolele  II - III p. Chr., sat Dumbrăveni; turn roman – 
„Cetatea lui Motogna” și Burgus roman „Cetatea lui Negru Vodă”, secolele  
II - III p. Chr, sat Negrilești; 
Monumentele istorice din Ținutul Ciceului, în funcție de particularitățile lor 

tipologice și/sau legate de geneză și evoluție, sunt de importanță națională și universală, 
categoria A (9 monumente), respectiv de importanță locală, categoria B (20 
monumente). Din categoria A, 7 monumente sunt recunoscute pentru valoarea 
arheologică și 2 pentru cea arhitecturală, respectiv, din categoria B, 12 monumente se 
definesc prin valoare arheologică, 5 prin cea arhitecturală și religioasă, 2 au valoare 
memorială și unul este monument de for public (Figura 73). Pornind de la această 
tipologie, dar avându-se în vedere, valorile culturale reprezentative și vechimea 
fiecărui monument istoric din Ținutul Ciceului, prin raportarea acestora (specificitatea 
fiecărui monument) la situația creionată prin prisma patrimoniului cultural la nivel 
microregional (Ținutul Ciceului), județean (cele două județe – Cluj și Bistrița-Năsăud - 
sub incidența cărora se află teritoriul analizat) și regional (Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Vest), s-a putut recurge la clasificarea acestora în funcție de raritatea lor. Astfel, 
au fost identificate 2 monumente, pe care particularitățile definitorii le cataloghează ca 
fiind mai rar întâlnite la nivel regional, și anume Castrul Roman de la Ilișua 
(Arcobadra) și ruinele Cetății Ciceului (Figura 74). Cu siguranță, fiecare monument 
este unic prin istoria și caracteristicile sale, însă existența într-un spațiu restrâns, sau 
mai puțin restrâns, a unui număr mare de obiective culturale recunoscute, atracția 
turistică pe care o exercită cel care, prin înfățișarea ce încă și-o menține se impune în 
teritoriu și care a fost integrat în diferite strategii de marketing.  

 Alături de monumentele istorice anterior analizate după diferite criterii, se 
propune inventarierea în vederea includerii în Lista Monumentelor Istorice a bunurilor 
de patrimoniu cultural, precum grădina istorică a Castelului Hye din localitatea Ilișua, 
respectiv Conacul familiei nobiliare Csiktusnadi Betegh, din localitatea Uriu.  

6.6.2.3.2.2. Protejarea și conservarea monumentelor istorice54 
 Un bun al patrimoniul cultural imobil poate fi valorificat în scopul 

dezvoltării activităților turistice, doar dacă starea lui de conservare îl recomandă ca 
pe o resursă viabilă în demararea acestui proces.  

54 Rezultate ale acestui studiu au fost publicate în Protection and sustainable valorisation of the 
immovable cultural heritage in the District of Ciceu, Analele Universității din Oradea – Seria 
Geografie, anul XXV, nr. 1/2015, Oradea, pp. 25-28. 
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 Evoluția monumentelor istorice din Ținutul Ciceului sub acțiunea 
factorilor exogeni (schimbările și fenomenele climatice, mucegai, vegetație, 
rozătoare etc.) și endogeni (umiditate, curent de aer, temperatură, sensibilitatea 
materialului de construcție etc.) cumulată cu cea a factorilor istorici (distrugerea 
edificiilor, actualmente ridicate la rangul de monument istoric, voită sau în timpul 
războaielor și revoltelor), socio-economici și administrativi (schimbarea regimului 
de proprietate al imobilelor, ca urmare a retrocedărilor după anul 1990, 
abandonarea monumentelor istorice, dezinteresul autorităților locale sau a 
instituțiilor de profil spre protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, 
nerespectarea cadrului legislativ și diminuarea capacității de aplicare a legilor), 
odată cu trecerea timpului  (factorul temporal), au avut ca efect pierderea 
caracteristicilor fizico-chimice, mecanice şi estetice ale materialelor aflate în 
structura construcției bunurilor de patrimoniu cultural, cauzând deteriorarea sau 
distrugerea definitivă a acestora. Slaba conștientizare a populației Ținutului 
Ciceului cu privire la importanța zestrei culturale, vandalizarea și distrugerea 
clădirilor de patrimoniu cultural prin sustragerea materialului din construcția 
acestora reprezintă alte cauze ce au acționat în defavoarea conservării 
monumentelor istorice, azi, multe dintre acestea fiind într-o stare avansată de 
degradare (Tabelul 13). 
  Puține dintre monumentele istorice din Ținutul Ciceului au făcut obiectul 
unui proces de restaurare, care să-și propună redarea autenticității și valorii reale a 
acestora. Un caz fericit este cel al Bisericii Reformate din localitatea Reteag, care a 
fost supusă unor lucrări de restaurare (1968, 1990, 2012), după anul 1950. Cel mai 
important și de amploare proces de reabilitare (suprafața restaurată a fost de 2790 
m2, lucrările au presupus refacerea zidurilor, a pardoselilor, tencuieli cu material de 
calitate superioară, furnizate de liderul european în acest domeniu, compania 
Tassullo,), realizat cu succes, a fost demarat, prin fondurile alocate de Institutul 
Național al Patrimoniului, în perioada 2012-2013. 

 Vizibil afectate sunt însă celelalte monumente istorice remarcabile din 
punct de vedere arhitectural. Ruinele Cetății Ciceului reprezintă un astfel de 
monument, aflat într-o stare avansată de degradare, actualmente din patrimoniul 
cetății medievale (construită la finele secolului XIII) se păstrează o porțiune de zid, 
dintr-un singur turn, respectiv arcada cetății (Figura 75). Deși o perioadă 
îndelungată, acest monument istoric a fost privat de orice măsură ce ia în calcul 
conservarea lui, actualmente Consiliul Local al comunei Ciceu-Mihăiești, în 
proprietatea căruia acesta se află, a lansat o propunere de proiect, cu titlul 
Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății Ciceului, 
monument istoric categoria A, din epoca medievală, în vederea accesării unei linii de 
finanțare, alocată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (vezi 
2.3.6.). Tot o stare de conservare precară pun în evidență și monumentele istorice 
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Castelul Torma și Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, lăsate în paragină, 
pereții exteriori fiind vizibil afectați de eroziune și coroziune, ca efecte a 
fenomenelor climatice.  
  

Tabelul 13. Clasificarea monumentelor istorice în funcție de starea lor de conservare 
Stare foarte 

bună de 
conservare 

Stare bună de 
conservare 

Stare 
satisfăcătoare de 

conservare 
Stare precară de conservare 

Biserica 
Reformată 
din Reteag 

Bustul lui Ion Pop 
Reteganul; 
Muzeul memorial 
„Ion Pop 
Reteganul”; 
Mormântul lui 
Ion Pop 
Reteganul; 
Biserica romano-
catolică din 
Cristeștii Ciceului; 
Biserica 
Reformată din 
Uriu;. 

Turnul roman, 
punct „Ponița”; 
Turn roman, 
punct „Muncelu”; 
Biserica „Sf. 
Arhangheli Mihail 
şi Gavril”; 
Castelul Hye. 

Ruinele Cetăţii Ciceului; Sit 
arheologic de la Ciceu-Corabia, 
punct „Sub Cetate”; Sistem de 
supraveghere şi apărare a limesului  
în sectorul Ciceu-Corabia; Turnul 
roman, punct  "Vârful Runcului”; 
Biserica de lemn „Sfânta Cruce” a 
mănăstirii Strâmbu; Turn roman 
„Cetatea lui Motogna”; Burgus 
roman „Cetatea lui Negru Vodă”; 
Castelul Torma; Castru auxiliar 
(Arcobadara); Thermele castrului; 
Vicus militar; Situl arheologic de la 
Ilişua, punct „Vicinal”Situl 
arheologic de la Uriu, punct 
„Terasa din dreptul Văii Ilişua”; 
Burgusul roman din Uriu. 

 
  Vizibil afectate sunt însă celelalte monumente istorice remarcabile din 
punct de vedere arhitectural. Ruinele Cetății Ciceului reprezintă un astfel de 
monument, aflat într-o stare avansată de degradare, actualmente din patrimoniul 
cetății medievale (construită la finele secolului XIII) se păstrează o porțiune de zid, 
dintr-un singur turn, respectiv arcada cetății (Figura 75). Deși o perioadă 
îndelungată, acest monument istoric a fost privat de orice măsură ce ia în calcul 
conservarea lui, actualmente Consiliul Local al comunei Ciceu-Mihăiești, în 
proprietatea căruia acesta se află, a lansat o propunere de proiect, cu titlul 
Restaurarea, revitalizarea și promovarea identității culturale a Cetății Ciceului, 
monument istoric categoria A, din epoca medievală, în vederea accesării unei linii de 
finanțare, alocată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (vezi 
2.3.6.). Tot o stare de conservare precară pun în evidență și monumentele istorice 
Castelul Torma și Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, lăsate în paragină, 
pereții exteriori fiind vizibil afectați de eroziune și coroziune, ca efecte a 
fenomenelor climatice.  
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 Castelul Hye, dat fiind faptul că în incinta acestuia funcționează 
Preventoriul TBC pentru copii, a beneficiat de-a lungul timpului de lucrări de 
consolidare a clădirii. Problema ce se ridică în acest caz este aceea că acțiunile 
întreprinse nu au avut în vedere conservarea particularităților autentice ale 
monumentului, ci au fost demarate în scopul creării unui mediu de locuit/de lucru 
cu resurse financiare puține și cu rezultate în timp scurt (spre exemplu, ferestrele 
au fost înlocuite cu termopan).  

Figura 75. Starea de conservare a 
monumentelor istorice din Ținutul 

Ciceului: a. Biserica Romano-Catolică 
din Cristeștii Ciceului; b. Ruinele 

Cetății Ciceului; c. Biserica Reformată 
din Reteag; d. Casa memorială I. Pop 

Reteganul e. Interiorul Castelului 
Torma, f.  Castelul Torma din 
Cristeștii Ciceului; g. Ruinele 

Castrului Roman de la Ilișua, h. 
Castelul Hye din Ilișua 

a b c 

d e f 

hg

 d 
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 Vestigiile arheologice (monumente istorice), martori ai civilizației și 
trecutului istoric al teritoriului analizat, prin structura conservată și forma sub care 
se regăsesc în teritoriu, reprezintă doar descoperiri arheologice punctuale (rămășițe 
ale turnurilor romane, turnuri romane identificate, dar care nu sunt săpate și scoase 
la lumină, așezări romane și dacice descoperite pe baza vestigiilor unor clădiri și 
obiecte etc.). Ele nu sunt integrate în circuite tematice (arheologice, istorice), nu 
exercită o atracție turistică deosebită. O situație aparte este însă cea a castrului 
roman de la Ilișua, catalogat ca un monument istoric de importanță națională 
(categoria A) și care, datorită recunoașterii de care beneficiază în istoria perioadei 
romane, este reprezentativ pentru microregiunea analizată. Actualmente, din 
structura acestuia se păstrează doar o parte din fundația de piatră a zidurilor 
castrului (0,8-1 m înălțime). În ceea ce privește restaurarea castrului roman de la 
Ilișua, până în prezent, nu au fost semnalate inițiative în acest sens, singurul 
monument arheologic ce se bucură de un proces conceput în vederea unei posibile 
restaurări este turnul roman din punctul „Ponița”, localitatea Ciceu-Corabia. 
Potrivit afirmațiilor semnate Radu Zăgreanu (informare verbală, istoric şi arheolog 
în cadrul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud şi membru al Asociaţiei Terra 
Dacica Aeterna, 15 august, 2014), în jurul acestui turn roman s-au făcut o serie de 
săpături arheologice, realizându-se, totodată, schițe cu reconstituirea istorică a 
turnului, pentru a servi la procesul de restaurare a acestui monument. 

 Așadar, dată fiind starea actuală de conservare a monumentelor istorice din 
Ținutul Ciceului, unele dintre ele aflându-se într-o fază avansată de degradare, se 
impune luarea unor măsuri în vederea protejării și conservării acestor bunuri 
culturale ce poartă pecetea trecutului și identității culturale ale comunității 
ciceuane. În concordanță cu cele formulate anterior, se recomandă următoarele:  

- restaurarea urgentă a monumentelor istorice aflate într-un stadiu avansat
de degradare: Cetatea Ciceului, turnurile romane „Ponița” și „Muncelu”,
Castelul Torma, Biserica de lemn „Sfânta Cruce”, Castelul Hye, castrul
roman și situl arheologic de la Ilișua, precum și turnurile romane din Uriu,
Dumbrăveni și Negrilești;

- salvgardarea monumentelor istorice prin includerea lor în activitatea de
amenajare a teritoriului. Conservarea și protejarea monumentelor istorice
prin activitatea de amenajare teritorială este posibilă, în conformitate cu
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național – Secțiunea a III-a- zone protejate, prin instituirea de zone de
protecție în jurul acestora. Conform Institutului Național al Patrimoniului,
zona de protecție ce ar trebui instituită în jurul monumentelor istorice din
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Ținutul Ciceului trebuie să fie de minim 200  metri în interiorul 
localităților rurale și 500  metri în extravilan (Figura 77); 

- semnalizarea bunurilor de patrimoniu cultural imobil prin indicatoare
specifice celor clasate în Lista Monumentelor Istorice;

- amplasarea unor sisteme de supraveghere a monumentelor istorice, ca o
soluție intermediară până în momentul demarării lucrărilor de restaurare.
Luarea unei astfel de decizii va avea efecte în ceea ce privește reducerea
actelor de vandalism. În prezent, de un sistem de supraveghere se bucură
doar monumentele istorice remarcabile din punct de vedere religios
(Biserica reformată Reteag, biserica romano-catolică Cristeștii Ciceului),
respectiv Muzeul memorial „Ion Pop Reteganul”;

- organizarea unor sesiuni de informare a populației (inclusiv a autorităților
locale) în vederea conștientizării importanței protejării și conservării
monumentelor istorice;

- sancţionarea acțiunilor cu efect distrugător (vandalism, furtul din
inventarul mobil al acestuia) asupra monumentelor istorice;

- marcarea monumentelor istorice pe hărțile digitale, în cadrul programului
eGISPAT;

- conservarea în situ a vestigiilor arheologice (spre exemplu, vestigiile
arheologice descoperite în campaniile de săpare a turnurilor romane), în
schimbul muzeificării lor.

6.6.2.3.2.3. Valorificarea turistică a monumentelor istorice din Ținutul
Ciceului 

Patrimoniul cultural al Ținutului Ciceuluise constituie într-o resursă locală
importantă, atât din punct de vedere al valorilor sale culturale, cât și sub aspect 
cantitativ. Conservarea și valorificarea optimă a patrimoniului cultural imobil 
poate reprezenta o soluție pentru dezvoltarea și diversificarea funcționalității 
economice a Ținutului Ciceului, afirmație ce se bazează pe considerente, precum: 
se valorifică și mobilizează resurse proprii; diversifică  activitățile economice, 
actualmente reprezentate covârșitor de cele agricole de subzistență; are o dublă 
valoare, atât de expresie a identităţii, cât și o funcție economică, pe care o 
dobândește prin integrarea sa într-un circuit economic (spre exemplu al turismului 
cultural); dezvoltarea turismului cultural va duce la dezvoltarea și a altor ramuri ale 
turismului, precum cel rural; contribuie la coeziunea socială a teritoriului etc. 
Pornind de la premisele formulate, în vederea valorificării socio-economice a 
patrimoniului cultural al Ținutului Ciceului, s-au analizat două variabile 
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importante: regenerarea prin reabilitarea patrimoniului cultural și valorificarea 
turistică a patrimoniului cultural. 

 Valorificarea patrimoniului cultural, prin cele două activități, regenerarea 
socio-economică prin reabilitarea patrimoniului, respectiv valorificarea turistică a 
patrimoniului cultural, se bazează pe un mecanism (Figura 76), ce presupune 
atragerea unor resurse financiare destinate restaurării monumentelor istorice, 
implicarea resurselor umane în acest proces, iar rezultatul constă în generarea 
profitului necesar pentru bunăstarea populației pe termen lung, cât și obținerea 
unor resurse umane calificate în domeniul valorificării patrimoniului cultural și 
care vor activa, ca forță de muncă, odată cu includerea monumentelor istorice din 
Ținutul Ciceului într-un circuit economic. 

  Regenerarea socio-economică prin reabilitarea patrimoniului cultural 
imobil, este un proces cunoscut în numeroase țări europene, însă mai puțin în țara 
noastră. Baxter D. și Hegedüs C., Szabolcs I., Pănescu E. (2010) afirmă că procesul 
de regenerare socio-economică prin reabilitarea patrimoniului cultural, ,,heritage 
dividend”, este posibil prin multiplicarea investițiilor în reabilitare. Se presupune că 
prin restaurarea unei clădiri-monument istoric se încurajează reabilitarea clădirilor 
învecinate, dând naștere unui ansamblu de clădiri cu funcționalități economice 
diferite, inclusiv turistice. Drept urmare, se consideră că reabilitarea monumentelor 
istorice din Ținutul Ciceului și integrarea lor într-un circuit economic vor atrage și 
alte investiții în zonă, precum cele destinate dezvoltării pensiunilor turistice, 
fermelor agro-turistice, oferind alternative de valorificare a produselor din 
gospodărie (produse agricole), dar și a dezvoltării altor activități economice 
(comerț, valorificarea activităților tradiționale și a produselor de meșteșug, 
dezvoltarea activităților de preparare și comercializare a produselor eco etc.). 
  Valorificarea turistică a monumentelor istorice este condiționată de starea 
lor de conservare și, implicit, de demersurile realizate în vederea reabilitării și 
redării funcționalității acestora. La Includerea monumentelor istorice în trasee 
turistice tematice, dezvoltate în context extrateritorial (spre exemplu, valorificarea 



318 

conacelor, castelelor și/sau cetăților din Transilvania etc.), conceperea unor 
activități socio-turistice (tabere de creație și ateliere de meșteșuguri tradiționale, în 
conexiune cu specificul istoriei locale – prelucrarea pietrelor de moară, realizarea 
monedelor romane) în preajma acestor bunuri de patrimoniu cultural, desfășurarea 
unor campanii arheologice, cu participarea elevilor, organizarea unor expoziții și 
licitații (în interiorul clădirilor – monument istoric) cu obiecte realizate în atelierele 
meșteșugărești, amenajarea unei zone de camping în apropierea Cetății Ciceului (în 
Poiana Cetății), conceperea unei strategii de promovare a patrimoniului cultural 
sunt doar câteva dintre activitățile și oportunitățile prin care patrimoniul cultural al 
Ținutului Ciceului poate fi valorificat ca o resursă de dezvoltare a turismului în 
microregiunea analizată. 

 În vederea dezvoltării activităților de valorificare a monumentelor istorice 
din Ținutul Ciceului, au fost propuse următoarele trasee turistice tamatice (Figura 
77): „Vestigii arheologice în Ținutul Ciceului” - turiștii vor avea posibilitatea să 
descopere bunurile de patrimoniu cultural remarcabile din punct de vedere 
arheologic; „Cetatea Ciceului-brand istoric al Ținutului Ciceului”- turiștii vor avea 
acces informațiile din trecutul istoric al Ținutului și cetății Ciceului și, de asemenea, 
vor cunoaște alte obiective turistice, cu denumiri strâns legate de cea a cetății, 
precum Peștera de la Cetatea Ciceului, Fântâna Doamnei; „Evul Mediu în Ținutul 
Ciceului”- turiștii vor avea posibilitatea să descopere monumentele istorice ce 
datează din perioada Evului Mediu, dar și legendele care s-au conturat în jurul 
„ținutului”, încă din perioada respectivă; „Credința și reperele religioase în Ținutul 
Ciceului” - turiștii vor obține informații complexe despre lăcașurile de cult vechi 
existente în Ținutul Ciceului, precum și aspecte legate de ritualurile religioase 
practicate de populația ciceuană; „Case memoriale, busturi și monumente ale 
personalităților Ținutului Ciceului” - turiștii vor putea vizita casele memoriale 
(inclusiv casa lui Pintea Viteazu, sat Măgoaja) sau alte bunuri ale patrimoniului 
legate de personalitățiile din acest „ținut”.  

 Strategiile de dezvoltare turistică a Ținutului Ciceului ar trebui să aibă în 
vedere propulsarea Cetății Ciceului la rangul de pol principal de gravitație turistică 
în microregiunea analizată. Însă, în niciun caz, nu trebuie exclusă valorificarea 
celorlalte monumente istorice. 

 Patrimoniul cultural imobil al Ținutului Ciceului trebuie promovat, iar ca 
mijloace de informare și popularizare se recomandă elaborarea unor hărți cu 
infrastructura  de acces și localizarea spațială a monumentelor istorice, realizarea 
unor pliante, fluturași care să conțină informații despre monumentele istorice, 
marcarea monumentelor prin indicatoare turistice, semnalizarea monumentelor și 
zonelor de protecție, organizarea unor evenimente culturale.  
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6.7. INFRASTRUCTURA DE ACCES A ȚINUTULUI CICEULUI  

6.7.1. Infrastructura de transport și gradul de accesibilitate al 
teritoriului 

Analiza Ținutului Ciceului prin prisma conectivității localităților acestuia 
la rețelele de transport, vizându-se aspecte precum grad de accesibilitate, tipologia, 
importanța și viabilitatea axelor de circulație, oferă numeroase răspunsuri cu 
privire la gradul de concentrare al așezărilor și activităților economice în teritoriu, 
respectiv la orientarea și determinarea fluxurilor microregiunii și, totodată, 
surprinde conexiunile create între așezările ținutului, dar și cu localitățile exterioare 
arealului studiat. 

Extinzându-și teritoriul din Culoarul Someșului Mare, spre nord, în mare 
parte peste Dealurile Ciceului și Culmea Breaza, Ținutul Ciceului se definește prin 
infrastructura de transport strâns conectată la axa de gravitație regională a 
Someșului Mare. Luncile și terasele Culoarului Someșului Mare au favorizat 
dezvoltarea unor axe rutiere și feroviare coerente la nivel regional, național și 
internațional, localitățile Ciceu-Mihăiești, Bața, Reteag, Cristeștii Ciceului și Uriu 
având acces direct la drumul național DN17 (Dej-Beclean-Bistrița-Suceava), 
precum și la cel european E58 și E576 (drumul localizat în acest sector al 
Culoarului Someșului Mare este atât de importanță națională, cât și europeană - 
dublă), ce reprezintă de altfel principala axă de circulație rutieră a microregiunii, 
care asigură conexiunea între localitățile ținutului și cele situate în exteriorul 
acestuia (leagă teritoriul direct de orașe, precum Dej, Beclean, Bistrița, Cluj-
Napoca, Baia Mare etc.). Tot în Culoarul Someșului Mare este localizată singura 
axă din Ținutul Ciceului ce asigură transportul feroviar, și anume magistrala 400 
(sectorul Ciceu-Mihăiești – Cristeștii Ciceului, în arealul de studiu). Arterele rutiere 
ce asigură conexiunea între localitățile Ținutului Ciceului urmăresc afluenții de 
dreapta ai Someșului Mare, toate gravitând spre zona de culoar, spre drumul 
național DN17 (E58 și E576) (Figura 78). 
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   Exceptând localitățile de culoar, dispuse de-a lungul drumului național DN17, 
doar așezările din vestul ținutului (Chiuiești și Măgoaja) sunt traversate de o axă rutieră 
de aceeași importanță, DN18B, care asigură, atât conexiunea între comuna Chiuiești și 
orașul Târgu Lăpuș, cât și accesul populației comunei la drumul european E58, localizat 
în Culoarul Someșului. Urmărind cursul Văii Mari, drumul județean DJ170, desprins 
din DN17, deservește localitățile Reteag, Ciceu-Giurgești, Negrilești, Purcărete și 
Breaza, acesta străbate Culmea Breaza, continuându-și traseul pe teritoriul județului 
Maramureș. Pe valea Ilișua, s-a dezvoltat un alt drum județean (DJ171), ce leagă satul 
Ilișua, atât de localitățile ciceuane din Culoarul Someșului Mare, cât și de așezările 
dispuse în lungul acestuia, din Țara Năsăudului. 6 km de drum județean (DJ182E) se 
află, de asemenea, pe teritoriul comunei Chiuiești, asigurând legătura între Valea 
Cășeiului (dezvoltat îndeosebi pentru a asigura accesul optim spre Mănăstirea Cășiel) și 
centrul de comună, Chiuiești.  

 Rețeaua rutieră este întregită de drumurile comunale ce împânzesc 
teritoriul Ținutului Ciceului, precum DC34 (Ciceu-Corabia-Lelești-Ciceu-
Mihăiești-DN17), DC7 (Huta-Strâmbu-DJ182E), DC6 (Doșu Bricii – Chiuiești-
DN18B), DC8 (Valea lui Opriș - DJ182E), DC24A și DC35A (Dumbrăveni – 
Ciceu-Ciurgești – DJ170), DC172K (Balastiera Bața – DN17 Reteag), DC36 
(Hășmașu Ciceului-DJ171 Uriu). 

 Ca urmare a prezenței în teritoriu a arterelor de circulație de importanță 
europeană, națională și județeană, locuitorii Ținutului Ciceului au la dispoziție o 
ofertă variată în ceea ce privește transportul în comun. Populația ciceuană ce 
dorește a se deplasa fie spre Cluj-Napoca, fie spre Bistrița poate opta pentru unul 
dintre mijloacele de transport în comun ce se deplasează (zilnic) pe ruta Cluj-
Bistrița-Suceava-Iași și retur, în timp ce spre Baia Mare, transportul se asigură prin 
cursa zilnică desfășurată între Bistrița și Baia-Mare. Alături de aceste mijloace, 
oferta este întregită de traseele de transport în comun, create pentru a asigura 
deplasarea populației spre locurile de muncă (navetism). Astfel de curse sunt cele ce 
pornesc din localitățile Chiuiești, Breaza, Negrilești și Ciceu-Giurgești spre Dej și, 
exceptând primul sat, spre Beclean.  

 Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj reprezintă prima opțiune 
aleasă de populația Ținutului Ciceului, când sunt întreprinse călătorii prin 
intermediul zborurilor aeriene. 

6.7.2. Viabilitatea infrastructurii de acces. Disfuncții și măsuri de intervenție 
 Analiza infrastructurii de acces prin prisma calității și a potențialului 

acesteia de susținere a circulației vectorilor purtători de dezvoltare reprezintă un 
aspect vizat în orice studiu de geografie regională cu aplicabilitate în planificare și 
amenajare teritorială. Existența în teritoriu a unor artere rutiere de importanță 
diferită (comunală, județeană, națională etc.) nu reflectă în totalitate gradul de 
accesibilitate al localităților Ținutului Ciceului, importantă fiind în egală măsură 



323 

viabilitatea infrastructurii de transport, drumuri neasfaltate, înguste și cu gropi, 
sunt doar câteva dintre aspectele ce îngreunează circulația în și dinspre arealul 
studiat. Pornind de la cele afirmate, pe parcursul etapei de teren, au fost identificate 
următoarele aspecte prin care se definește starea actuală a drumurilor ce străbat 
Ținutul Ciceului (Figura 79):  

- drumul european E58 și E576 și, implicit, național DN17, spre care converg
majoritatea absolută a drumurilor ce asigură conexiunea între localitățile
ținutului și care leagă teritoriului analizat cu estul, nord-vestul și centrul țării, se
definește printr-o calitate superioară, asfaltat și marcat, cu o bandă largă pe sens; 

- starea drumului național DN18B (E58 - Chiuiești-Măgoaja-Târgu Lăpuș) pune
în evidență o serie de probleme ce restricționează circulația rutieră, precum
prezența gropilor, sectoare de drum peticite, iar legătura cu orașul Târgu Lăpuș
se face într-un mod și mai deficitar, dat fiind faptul că, după ieșirea din localitatea 
Măgoaja, urmează un tronson de drum neasfaltat, doar pietruit.

- drumurile județene DJ171 (Uriu-Ilișua) și DJ170, tronsonul Reteag-Ciceu-
Giurgești-Negrilești-intrare în localitatea Breaza (între Negrilești și Breaza,
lucrările de asfaltare s-au realizat în perioada 2015-2016) sunt asfaltate, dar
de-a lungul lor se regăsesc numeroase segmente peticite. O situație critică
este specifică însă sectorului Breaza-limita județul Maramureș, respectiv
drumului județean DJ182E (Chiuiești-Valea Cășeiului), drumul îngust și
pietruit prezintă numeroase porțiuni cu gropi, iar fenomenele meteo,
precum precipitațiile cu caracter torențial, au acționat asupra acestuia,
denivelând suprafața destinată circulației;

- drumurile comunale se împart în două categorii, drumuri asfaltate, stare
foarte bună, lucrările de modernizare finalizându-se recent sau în perioada
actuală, este cazul axei rutiere ce străbate localitățile Ciceu-Corabia, Lelești,
Ciceu-Mihăiești (DC34) și a celui care leagă localitatea Dumbrăveni de
centrul de comună Ciceu-Giurgești (DC24A), respectiv drumuri pietruite,
întâlnite în comuna Chiuiești (DC6, DC8), Uriu (DC36, Hășmașu Ciceului
- Uriu) și Petru Rareș (DC172K).

- străzile, în majoritatea cazurilor, sunt neasfaltate, însă în perioada actuală,
numeroase primării din teritoriu și-au manifestat interesul spre întocmirea
unor proiecte ce au în vedere modernizarea străzilor de interes local. Un astfel
de exemplu vine din partea comunei Ciceu-Giurgești, unde a fost finalizat
(2016) un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ce a
vizat asfaltarea străzilor din localitatea centru de comună  (4,5 km).
În ultima perioadă, beneficiind de sprijinul financiar acordat din fondurile

naționale și/sau suplimentate de cele europene (cazul PNDR), au fost demarate o 
serie de lucrări de intervenție, ce au presupus reabilitarea și modernizarea 
drumurilor ce traversează teritoriul Ținutului Ciceului. 



Fi
gu

ra
 7

9.
 In

fra
str

uc
tu

ra
 d

e a
cc

es
 și

 ca
lit

at
ea

 ac
es

te
ia

 la
 n

iv
el

ul
 Ț

in
ut

ul
ui

 C
ic

eu
lu

i  



325 

 Un astfel de proiect, demarat din fondurile guvernamentale (Proiectul 
HG577), a vizat îmbunătățirea drumului comunal DC34, care în intervalul 2009-
2016 a fost complet asfaltat, iar, pentru perioada următoare, Primăria și Consiliul 
Local Ciceu-Mihăiești are în vedere finalizarea lucrărilor de modernizare (la ora 
actuală, drumul a fost amenajat în vederea asfaltării) a căii de acces spre Cetatea 
Ciceului (arteră desprinsă din DC34, la intrarea în localitatea Ciceu-Corabia). Alte 
lucrări de reabilitare (asfaltare), desfășurate tot prin accesarea fondurilor din 
bugetul alocat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu 
sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și local Ciceu-Giurgești, au fost 
realizate la nivelul drumului comunal DC24A, ce asigură conexiunea între 
Dumbrăveni și Ciceu-Giurgești (lucrările de modernizare au fost începute în anul 
2009). În vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere, Primăria Chiuiești a accesat 
fonduri pe PNDR (2007-2013), lucrările constând în asfaltarea străzii Balții și a 
drumului de acces Valea Calului, respectiv în realizarea podurilor peste Valea 
Măgoaja și Valea lui Opriș.  

 Una dintre cele mai importante lucrări de reabilitare, realizată la nivelul 
Ținutului Ciceului, a reprezentat-o asfaltarea tronsonului de drum județean 
(DJ170), ce leagă localitățile Purcărete și Breaza de centrul de comună Negrilești. 
Acest proiect, demarat din fonduri guvernamentale și prin sprijinul Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud, a început în anul 2013 și se va finaliza în anul 2017, la 
momentul actual, mai fiind necesare lucrări de asfaltare pentru 2 km de drum, din 
localitatea Breaza până la limita cu județul Maramureș (Dealul Șpanului). În curs 
de implementare (începând din 2015) este și proiectul ce vizează îmbunătățirea 
drumului județean DJ171, acest proces fiind demarat din banii alocații de Consiliul 
Județean prin Master Planul de Transport. Totodată, Primăria și Consiliul Local 
Uriu au în vedere îmbunătățirea drumului comunal DC36, la momentul de față 
căutându-se soluții de finanțare pentru impementarea acestui proiect.   

 Observăm că, din punct de vedere al proiectelor ce au prevăzut lucrări de 
intervenție la nivelul infrastructurii de acces, Ținutul Ciceului se situează pe o 
poziție bună, însă, cu toate acestea, ca urmare a problemelor identificate în teren, 
exceptându-le pe cele ce deja sunt luate în vizorul autorităților locale, județene ori 
naționale, se recomandă reabilitarea urgentă (asfaltarea) drumului național 
DN18B, tronsonul Măgoaja – limita cu județul Maramureș, precum și 
îmbunătățirea acestuia, prin plombarea gropilor, în sectorul Chiuiești-Măgoaja. 
Totodată, este considerată absolut necesară, mai mult, importantă pentru 
susținerea desfășurării activităților turistice, demararea lucrărilor de intervenție 
asupra drumului județean (DJ182E) ce asigură accesul spre Mănăstirea Cășiel, 
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precum și a drumului forestier de pe Valea Cetății (ramificație din DJ170/DC35A), 
ce permite accesul la Cetatea Ciceului.  

6.8. CONCLUZII  
De departe una dintre cele mai importante analize cuprinsă într-o lucrare de 

geografie regională este cea realizată asupra caracterelor economico-geografice 
conturate la nivelul arealului de studiu. Analiza activităților economice în corelație 
directă cu resursele existente în Ținutul Ciceului și cu factorii (naturali, antropici) 
ce se interpun în desfășurarea acestora a surprins specificul economic actual al 
teritoriului analizat, limitările și potențialul economic de evoluție al microregiunii, 
în definitiv, viabilitatea unor componente de bază ce dictează funcționalitatea 
oricărei entități teritoriale. 

Contrar poziției geografice strategice de care beneficiază microregiunea 
analizată, ce a permis dezvoltarea unei infrastructuri de transport prin care se 
asigură buna conexiune, atât între localitățile ciceuane, cât și cu cele dispuse în 
exteriorul limitei de studiu, economia Ținutului Ciceului, bazându-se 
preponderent pe activitățile agricole, desfășurate în cele mai multe cazuri în 
gospodăria individuală, se caracterizează printr-un trend ce a înregistrat diferite 
fluctuații după anul 1990, unul evidentă de scădere imediat după redimensionarea 
activităților industriale din municipiul Dej și a crizei economice ce a debutat în 
anul 2008, urmând ca, pe parcursul ultimilor ani, tendința de stagnare economică 
să fie vizibilă. Valorificarea ineficientă a resurselor agricole, lipsa unor strategii de 
promovare, valorificare și conservare a patrimoniului cultural (inclusiv cel specific 
culturii populare), detașarea față de resursele existente în teritoriu și orientarea spre 
activități economice cu profit scăzut din domeniul comerțului, pe fondul creșterii 
ratei de emigrare, sunt problemele principale ce intervin în dezvoltarea economică 
a teritoriului.  

Identificate și analizate în cuprinsul acestui capitol, disfuncționalitățile fac 
trimitere la următoarele aspecte: 

- ca urmare a dimensiunii reduse a suprafeței ce revine pe o exploatație (sub 3
ha), al numărului mare de proprietăți agricole valorificate în gospodăriile
familiale și al gradului redus de mecanizare al agriculturii, productivitatea
agricolă înregistrată este una scăzută;

- perspectivele limitate de accesare a unor fonduri cu capital ridicat care să
asigure întregul proces necesar creșterii randamentului agricol, în condițiile
în care bugetul este alocat doar dacă se atinge un prag minim al UDE-urilor,
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dimensiune economică calculată în funcție de suprafața exploataților agricole 
și/sau numărul animalelor deținute în cadrul unei exploatații; 

- lipsa unor forme asociative de practicare și/sau valorificare eficientă a
produselor agricole;

- disponibilizarea forței de muncă din sectorul secundar odată cu
restructurarea activităților industriale din municipiul Dej (apogeul atins în
perioada 2000-2004) și orientarea populației, prin practicarea activităților
agricole în gospodăria proprie, spre sectorul primar;

- lipsa investițiilor în sectorul secundar care să-și propună exploatarea și
prelucrarea
resurselor locale (roca vulcanică, prelucrarea produselor specifice sectorului
zootehnic);

- monumente istorice și bunuri ale arhitecturii tradiționale aflate într-o stare
avansată de degradare și statutul juridic incert al edificiilor clasate în lista
Monumentelor Istorice;

- pericolul de dispariție al unor bunuri de patrimoniu cultural, pe fondul slabei
conștientizări cu privire la importanța patrimoniului cultural și a lipsei unor
măsuri de conservare, protejare și reabilitare a acestuia (cazul Cetății
Ciceului, Conacul Torma și al elementelor de arhitectură tradițională);

- lipsa strategiilor de marketing turistic (promovare, valorificare a
patrimoniului cultural și natural);

- slaba diseminare în ceea ce privește accesarea liniilor de finanțare destinate
dezvoltării activităților agricole și non-agricole în mediul rural;

- gradul scăzut de accesibilitate al localităților situate în Culmea Breaza (Huta,
Strâmbu), iar legătura cu județul Maramureș, ca urmare a sectoarelor de
drum nemodernizate, se face într-un mod deficitar;

- accesibilitatea dificilă spre Cetatea Ciceului și Mănăstirea Cășiel.
Analiza SWOT a scos în evidență o serie de aspecte relevante în ceea ce

privește perspectivele de evoluție economică ale Ținutului Ciceului. Sintetizarea 
caracterelor economico-geografice ale teritoriului în puncte tari și slabe a condus la 
identificarea oportunităților de relansare economică a microregiunii studiate. 

Tabelul 14. Analiza SWOT a Ținutului Ciceului prin prisma componentei geo-economice 

Puncte tare Puncte slabe 
- suprafețe extinse de pășuni și fânețe;
- numărul considerabil de ovine și

existența unor ferme de oi (Purcărete);
- pretabilitatea ridicată a terenurilor

arabile din Culoarul Someșului Mare;

- suprafața redusă ce revine pe o
exploatație agricolă;

- numărul mare al proprietăților
individuale și practicarea agriculturii în
gospodăria țărănească;
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- pomicultura practicată intensiv, pe
suprafețe extinse în Ciceu-Mihăiești;

- existența unor modele de bune practici
agricole – ferma pomicolă Pombis;

- existența unor ferme agricole de mici
dimensiuni;

- areale agricole de interes ecologic;
- teritoriu cu tradiții în ceea ce privește

practicarea activităților industriale –
prelucrarea pietrei de moară;

- prezența unui număr ridicat de
monumente clasate în LMI, cu valori
culturale variate;

- prezența ruinelor Cetății Ciceului –
element  identitar al Ținutului Ciceului;

- perspective ridicate în valorificarea
vizuală a peisajului datorită existenței
unor puncte de belvedere (7 identificate)
cu arii extinse de vizibilitate;

- prezența unor văi definite prin peisajul
pitoresc și a unor sate ce conservă
specificul local;

- areale cu o concentrare mare a
elementelor specifice arhitecturii
tradiționale;

- conectarea la axa regională de gravitație
a Someșului Mare;

- teritoriu traversat de axe de circulație de
importanță diferită (comunală,
județeană, națională, europeană) și
calitate bună.

- livezi bătrâne și suprafețe ocupate cu
pomi fructiferi (cazul comunei
Negrilești, Petru Rareș) și transformate
în pășuni;

- areale suprapuse zonelor defavorizate;
- grad redus de mecanizare al activităților

agricole;
- resurse industriale puțin diversificate;
- lipsa unităților în care să fie prelucrate

produsele agricole;
- resurse de piatră vulcanică nevalorificată; 
- relief ce nu se pretează pentru

desfășurarea activităților turistice variate; 
- starea avansată de degradare a

monumentelor istorice și a elementelor
de arhitectură tradițională;

- prezența unor monumente istorice
neclasate;

- probleme legate de statutul juridic al
monumentelor istorice;

- - lipsa unor strategii de marketing
turistic;

- nevalorificarea Cetății Ciceului ca un
brand teritorial; 

- numărul redus al unităților de cazare
(doar una funcțională);

- slaba pregătire a populației în vederea
atragerii diferitelor linii de finanțare
destinate dezvoltării mediului rural;

- accesul dificil spre monumentele
istorice (Cetatea Ciceului, Mănăstirea
Cășiel, Castrul roman de la Ilișua);

- sectoare de drum ce necesită lucrări de
reabilitare urgentă (cele ce fac legătura
cu județul Maramureș, cele ce leagă
localitățile din Culmea Breaza de
centrul de comună Chiuiești).

- păstrarea statutului incert al
monumentelor istorice;

- slaba conștientizării a populației cu privire
la importanța patrimoniului cultural. 
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Oportunități Amenințări 
- crearea unor forme asociative de

practicare a agriculturii și/sau de
comercializare a produselor agricole,
încurajate și de numeroasele linii de
finanțare destinate acestui tip de
agricultură aflate deja în vigoare la nivel
național;

- accesarea unor fonduri cu capital ridicat
care să asigure investițiile în mecanizarea
și modernizarea agriculturii;

- accesarea fondurilor din bugetul de stat
și europene (în special, pe axele de
finanțare PNDR) destinate dezvoltării
activităților agricole și non-agricole în
mediul rural;

- absorbția subvențiilor destinate zonelor
agricole defavorizate;

- crearea unor ateliere de practicare a
activităților industriale tradiționale;

- valorificarea caselor tradiționale ca
unități de cazare a turiștilor;

- crearea unor trasee turistice tematice în
conexiune cu cele extrateritoriale;

- regenerarea socio-economică prin
reabilitarea patrimoniului cultural;

- reabilitarea Cetății Ciceului și
consolidarea ca brand istoric al
Ținutului Ciceului;

- crearea unei strategii de promovare
(online, QR code, agenții turistice),
valorificare și conservare a patrimoniului
cultural;

- reabilitarea drumului de acces spre
Cetatea Ciceului și Mănăstirea Cășiel.

- dezinteresul populației tinere spre
practicarea activităților agricole;

- creșterea suprafețelor agricole
neutilizate și abandonarea suprafețelor
pomicole;

- lipsa de încredere în autoritățile locale
ori în posibilul asociat, atunci când vine
vorba de practicarea agriculturii
asociative;

- întârzierea plății subvențiilor agricole;
- dispariția peisajului rural;
- declasarea monumentelor istorice;
- depopularea și scăderea numărului

populației de vârstă activă;
- lipsa măsurilor de conservare și

protejare a monumentelor istorice.

 Recomandările ce vizează eliminarea disfuncțiilor identificate au fost 
formulate și detaliate în acest studiu, fiindu-le dedicate, după caz, un întreg 
subcapitol. Conclusiv, se poate preciza faptul că menținerea economiei la nivelul 
actual (stagnarea și reducerea activităților economice), pe fondul depopulării 
excesive, prefigurează regresul economic, situație în care se reclamă utilizarea 
eficientă a resurselor existente în teritoriu. Soluțiile recomandate în acest sens au 
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vizat extinderea suprafeței pe exploatația agricolă, accesarea fondurilor naționale și 
europene (PNDR 2014-2020) în vederea mecanizării și modernizării agriculturii, 
crearea unor asociații de producători și, totodată, este necesar a se diversifica 
activitățile economice prin valorificarea patrimoniului cultural de o calitate aparte 
(fiind necesare investițiile în reabilitarea lui), respectiv a celui natural, promovarea 
unui brand al Ținutului Ciceului și revigorarea activităților tradiționale în strânsă 
legătură cu specificul local.  

 De asemenea, este nevoie de o repoziționare în ceea ce privește viziunea 
actuală a celor implicați în activitățile economice, prin crearea unei strategii de 
dezvoltare economică de ansamblu, la nivel de ,,ținut”, care să aibă în vedere, atât o 
abordare de sus în jos, de la nivel microregional („ținut”) la nivel local, cât și în sens 
invers, întrucât nu se vrea a fi o strategie segmentată, doar la nivel local, fără a se 
ține cont de unitățile adminstrativ-teritoriale învecinate, consolidate pe specificități 
socio-economice asemănătoare. Luarea unei astfel de decizii va contribui, totodată, 
la creșterea competitivității economice microregionale și a vizibilității entității 
teritoriale analizate. 
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VII. COORDONATE REGIONALE DE SINTEZĂ
ALE ȚINUTULUI CICEULUI 

  Luând locul unor concluzii generale ale cercetării, această parte a studiului 
oferă imaginea concretă asupra modului în care demersul științific întreprins a 
răspuns obiectivelor formulate și prin ce mijloace acesta a validat ipotezele de 
lucru. Totodată, un aspect important vizat în acest ultim capitol a fost abordarea 
Ținutului Ciceului din punct de vedere al relațiilor de dependență și 
interdependență funcțională dezvoltate la nivelul acestuia, modelarea chorematică 
având un rol bine definit în acest proces. 

7.1. Validarea ipotezei 1 – Dacă Ținutul Ciceului întrunește 
valențele unui spațiu mental? 

Două direcții de analiză au vizat validarea ipotezei formulate, una dintre ele 
s-a focalizat pe conturarea unui cadru teoretic de definire a conceptului de ,,ținut”
ca entitate spațială mentală, implicit identificarea particularităților ce-l deosebesc în
raport cu alte tipuri de spații mentale (,,țări”), iar cea de-a doua a avut în vedere,
prin conceperea unui cadru metodologic și raportarea la aspectele teoretice
surprinse în cadrul primei direcții analitice, individualizarea Ținutului Ciceului
prin surprinderea interrelației om-spațiu și a mijloacelor prin care populația
ciceuană aderă la o identitate colectivă.

Investigarea unor entități teritoriale conturate la nivelul țării noastre cu 
secole în urmă, și care și-au găsit semnificație de cele mai multe ori în context 
istoric, prin prisma spațiului mental, reprezintă o direcție de analiză relativ nouă în 
geografia regională românească, a cărei promotor a fost Cocean P. (1997, 1999, 
2000, 2002, 2005, 2010, 2011). Demersul științific a debutat prin introspecțiile 
realizate asupra ,,țărilor” socotite ca fiind ,,regiuni geografice tipice” ale României 
(Cocean P., 1997), cercetarea materializându-se într-o colecție de studii regionale 
ce pun în lumină 18 ,,țări” ,,izvorâte din interrelația intim statornicită între om și 
loc” (Cocean P., 2011, p. 10). Abordarea regiunilor de tip ,,țară” în studiile de 
geografie regională a deschis calea spre analiza altor tipuri de entități teritoriale 
specifice României, și anume a ,,ținuturilor”, surprinderea particularităților ce le 
deosebesc de primul taxon regional menționat reprezentând una dintre provocările 
acestei lucrări. Analiza comparativă a caracteristicilor ,,țărilor” și ,,ținuturilor” a 
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pus în evidență o serie de deosebiri ce țin de extensiunea teritoriului acestora, 
funcții, tipul de polarizare și particularitățile legate de geneză, trecutul istoric și 
conservarea moștenirii spirituale și materiale.  

 Analiza în cadrul teoretic a semnificației ,,ținutului” ca entitate spațială 
mentală, prin concepte ca ,,spațiu mental”, ,,gândirea tradițională”, ,,identitatea 
colectivă”, însă nu fără a se face trimiteri la aspectele de geneză și evoluție, a permis 
a concluziona că acestor decupaje teritoriale le corespund noțiuni precum 
sentiment de apartenență la un spațiu definit de aceleași valori de factură istorică 
și/sau etno-culturală, de aceleași elemente-reper, ce au dat naștere unei identități 
colective, asumată și perpetuată din generații în generații, fapt ce a contribuit de 
altfel la menținerea acestora ca entități distincte. Cu toate acestea, în perioada 
actuală, pe fondul aspectelor ce țin de globalizare și modernitate, dar și a inserției 
de-a lungul timpului a elementelor alohtone datorită spațiilor mentale deschise, în 
majoritatea cazurilor, limita metală a ținuturilor nu coincide cu cea inițială, ci s-a 
restrâns considerabil (în unele situații greu de identificat valențe definitorii ale unui 
spațiu mental) în jurul nucleului ce a stat la baza conturării lor (cetăți - Ciceului, 
Neamț, Sucevei, Reghinului etc.) sau a elementelor, de cele mai multe ori de factură 
naturală, cu care ,,ținuturile” se identifică cel puțin sub aspect toponimic (Codrului, 
Pădurenilor, Târnavelor, Trotușului etc.).  

 Cristalizat în perioada medievală în jurul Cetății Ciceului, recunoscută în 
literatura de specialitate pentru funcțiile deținute (de apărare, strategic, 
administrativ) și, mai mult, într-un teritoriu ce a jucat un rol important în 
evenimentele istorice din epoca romană (rol de apărare a Limesul de nord al Daciei 
Romane, ce traversa, în acest sector, Culmea Ciceului, în teritoriu aflându-se și 
Castrul roman de la Ilișua etc.), Ținutul Ciceului, încă de la începutul cercetării, a 
atras atenția prin zestrea sa istorică și spirituală. Surprinderea particularităților 
culturii materiale și spirituale, a reperelor prin care populația ciceuană aderă la o 
identitate colectivă, a trăsăturilor comportamentale, mentale și percepția 
locuitorului față de spațiu, care pot să reflecte valențele ,,ținutului” ca entitate 
spațială mentală, a fost posibilă prin recursul la criteriul mental și ancheta 
sociologică (chestionare, discuții cu localnicii ciceuani).  

 Raportarea la spațiul ,,ținutului” prin prisma trecutului istoric - făcându-se 
trimiteri îndeosebi la perioada când Cetatea Ciceului, aflată sub stăpânirea lui 
Ștefan cel Mare și a urmașilor acestuia, a reprezentat un simbol al luptei pentru 
păstrarea naționalității și consolidarea laturii spirituale a populației din acest 
teritoriu (consolidarea ortodoxismului) -, este omniprezentă atunci când ciceuanul 
își manifestă apartenența la teritoriul analizat și își asumă trăsăturile mentale și 
comportamentale specifice. Așadar, ancheta sociologică a relevat faptul că 
populația ,,ținutului” aderă la un spațiu mental de consistență istorică, în primul 
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rând, iar identificarea unor trăsături mentale venite pe filieră spirituală și 
etnografică susțin, de asemenea, asocierea Ținutului Ciceului unei entități spațiale 
mentale.  

 Autoidentificarea deplină a locuitorului cu spaţiul Ţinutului Ciceului apare 
doar în jurul Cetății Ciceului, nucleul ce a stat la baza consolidării acestui „ţinut”. 
Restrângerea spațiului Ținutului Ciceului în jurul cetății cu același nume a fost 
determinată de factori, precum: caracterul deschis al spațiului mental ciceuan, 
apropierea localităţilor de axa de gravitaţie regională din Culoarul Someșului Mare, 
asumarea unor valori culturale specifice în percepția populației unei  
identități ce definește Valea Someșului (Văii Someșului la Dej), poziţia periferică a 
Cetății Ciceului în cadrul teritoriului analizat, raportarea la Ținutul Ciceului doar 
prin prisma rolului administrativ pe care Cetatea Ciceului l-a avut asupra 
domeniului acesteia, gravitația socio-culturală spre entitățile de tip ,,țară” situate în 
proximitatea Ținutului Ciceului (3 ,,țări” -Năsăudului, Lăpușului și  Chioarului). 

 Cele două aspecte fundamentale, închegarea Ținutului Ciceului în jurul 
Cetății Ciceului și raportarea populației la spațiul analizat prin prisma acestui 
monument istoric, transformă Cetatea Ciceului în elementul-reper principal al 
teritoriului analizat, iar propulsarea sa la rangul de brand al microregiunii este 
absolut necesară în vederea consolidării identității istorice. Alături de Cetatea 
Ciceului, ce poartă în semnificația sa trecutul istoric al microregiunii studiate, 
populația ciceuană își asumă o serie de elemente identitare specifice culturii 
populare, reflectate în teritoriu prin încărcătura simbolistică, obiceiuri și artă 
populară.  
  Situat la interferența a două subzone etnografice, Ciceu-Beclean și 
Dealurile Clujului, Ținutul Ciceului se plasează inferior subzonelor etnografice 
învecinate Câmpia Transilvaniei, Țara Năsăudului și Ţara Lăpuşului, gravitația, 
chiar și din punct de vedere etnografic, spre una dintre ultimele 2 entități teritoriale 
amintite, fiind evidentă. Elementele de detalii (broderii, cusături) și coloritul 
materialelor particularizează portul popular al locuitorilor ciceuani. Totodată, 
propulsarea activității tradiționale, precum prelucrarea pietrelor de moară, 
practicată încă din secolul XVI în Ținutul Ciceului, și prin prisma căreia teritoriul a 
fost recunoscut la nivel regional și chiar național, la rangul de element-reper, 
reprezintă un alt mijloc prin care populația ciceuană își consolidează identitatea 
colectivă. În prezent, detașarea față de practicarea acestui meșteșug tradițional (a 
fost identificat un singur meșter) prefigurează dispariția unuia dintre cele mai 
importante repere ale teritoriului. 

 Prezența elementelor de arhitectura tradițională (case tradiționale, 
acareturi, garduri) în gospodăriile ciceuanilor reprezintă un alt element invocat de 
populație atunci când își manifestă apartenența la spațiul mental al Ținutului 
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Ciceului. În acest sens, au fost identificate areale cu o concentrare mare a 
elementelor vernaculare tradiționale, suprapuse zonelor cu un grad redus de 
accesibilitate ori în localitățile cu o populație ce se autoidentifică deplin cu spațiul 
,,ținutului”, precum Ciceu-Corabia, Lelești, Dumbrăveni, Negrilești, Hășmașu 
Ciceului, Strâmbu. Pe fondul abandonării multora dintre gospodăriile tradiționale, 
repectiv a reabilitării acestora, însă fără a se ține cont de specificul construcției 
inițiale, componentele arhitecturii tradiționale au fost conservate parțial sau, 
situația și mai drastică, acestea se află într-o stare avansată de degradare, multe 
dintre ele amenințând cu dispariția teritorială. 

7.2. Validarea ipotezei 2 – dacă Ținutul Ciceului are atributele 
unei microregiuni funcționale? 

 Cea de-a doua ipoteză de lucru, formulată în scopul obținerii unor 
răspunsuri cu privire la viabilitatea Ținutului Ciceului, avându-se în vedere 
atributele ce susțin sau nu asocierea acestuia unei microregiuni funcționale, a fost 
validată prin analiza componentelor (naturală, demografică, evoluție istorică, 
economică, vizându-se toate cele trei sectoare de activitate, infrastructură edilitară 
și de transport) cu rol bine definit în dezvoltarea unei entități teritoriale, respectiv 
prin investigarea poziției teritoriului analizat în raport cu entitățile teritoriale 
învecinate. În linii mari, această analiză a urmărit impactul pe care elementele 
componente ale teritoriului, respectiv interrelațiile dintre ele, l-au avut în 
conturarea funcțională a Ținutului Ciceului, prin favorabilitățile și restrictivitățile 
impuse de acestea, identificarea elementelor cu rol de resurse în teritoriu și 
potențialul acestora de a susține funcționalitatea microregiunii, surprinderea 
tipurilor de relații dezvoltate în teritoriu și extrateritorial, creionarera unor 
recomandări în scopul eliminării disfuncțiilor identificate și revigorării spațiului 
rural analizat. Pornind de la cele precizate, în această parte conclusivă a studiului, 
toate aceste aspecte urmărite pe parcursul cercetării au fost sintetizate în variabile 
ce definesc stadiul funcțional actual al Ținutului Ciceului, și care, totodată, 
prefigurează perspectivele de dezvoltare și mijloacele ce-i pot asigura viabilitatea 
entității teritoriale analizate. Așadar, imaginea funcționalității teritoriale a 
Ținutului Ciceului se conturează în jurul variabilelor:  

‐ conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al teritoriului și 
consolidarea identității istorice;  

‐ resursa umană și capacitatea acesteia de intervenție în teritoriu;  
‐ potențialul cadrului natural și activitățile economice- intercondiționări 

funcționale; 
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‐ resursele de factură antropică și diversificarea funcționalității economice 
prin valorificarea acestora;  

‐ infrastructura de acces - conectivitate intra și exteritorială;  
‐ axe de gravitație, centre de polarizare și particularități tipologice ale 

microregiunii analizate;  
‐ reprezentarea chorematică a Ținutului Ciceului. 
 Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și consolidarea 

identității istorice  
 La nivelul teritoriului analizat, trimiterile la trecutul istoric sunt 

omniprezente, iar reperele identitare, trăsăturile mentale, particularitățile de factură 
culturală, spirituală, recunoscute și asumate de populația ciceuană, vin pe filieră 
istorică, asigurându-se astfel prezența în teritoriu a liantului socio-istoric necesar 
consolidării funcționale a Ținutului Ciceului.  

 Raportarea populației la spațiul ,,ținutului” prin prisma Cetății Ciceului și, 
mai mult, dat fiind faptul că microregiunea este recunoscută extrateritorial datorită 
acestui element-reper, au fost aspecte luate în considerare atunci când s-a formulat 
recomandarea conform căreia identitatea istorică a Ținutului Ciceului trebuie 
consolidată prin promovarea Cetății Ciceului ca brand teritorial, propunere ce 
poate fi văzută ca una dintre soluțiile ce susține viabilitatea entității teritoriale 
analizate. Problemele identificate la nivelul Cetății Ciceului, și care se interpun în 
valorificarea ei ca brand al teritoriului țin de starea acesteia de conservare. 
Actualmente, cetatea se află sub formă de ruine, riscul ca aceasta să dispară din 
teritoriu, fără posibilitatea de reconstituire a imaginii sale, este iminent, drept 
urmare, reabilitarea ei urgentă trebuie să se constituie într-o prioritate pentru 
administrația publică locală a comunei Ciceu-Mihăiești, din patrimoniul căreia 
aceasta face parte. De altfel, pe parcursul studiului au fost recomandate diferite 
variante de conservare și reabilitare a acestui monument istoric, pe termen scurt, 
mediu și lung, luându-se în calcul, totodată, proiectele demarate în acest sens de 
instituțiile de profil. Analiza de vizibilitate realizată la nivelul Cetății Ciceului, în 
vederea amenajării unui/unor punct(e) de belvedere, a reprezentat doar una dintre 
recomandările de valorificare a cetății în starea ei actuală. De asemenea, instituirea 
unor zone de protecție în conformitate cu normele legislative aflate în vigoare, 
recomandarea unor măsuri ce prevăd semnalizarea ruinelor Cetății Ciceului, 
identificarea problemelor legate de accesibilitate, igienizarea zonei și eliminarea 
vegetației crescută pe zidăria monumentului istoric, sunt recomandările formulate 
în scopul protejării și conservării reperului identitar Cetatea Ciceului. Alături de 
acest monument istoric, ce a avut un rol incontestabil în evoluția Ținutului 
Ciceului, au fost analizate alte bunuri ale patrimoniului cultural (precum Castrul 
Roman de la Ilișua, turnurile romane, conacul medieval Torma și Castelul Hye), 
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prin prisma cărora este reconstituită imaginea istorică a Ținutului Ciceului și, 
implicit, care se constituie în resurse ce poate sta la baza desfășurării activităților 
socio-economice (turistice, culturale, educative). Disfuncțiile identificate la nivelul 
acestora pun în evidență o situație asemănătoare celei specifice Cetății Ciceului, 
starea de conservare precară, probleme legate de regimul de proprietate, lipsa unor 
politici de conservare sunt doar câteva dintre aspectele ce se interpun în 
valorificarea monumentelor istorice ca resurse viabile ale teritoriului. Și în acest caz 
au fost formulate recomandări, ce prevăd regenerarea socio-economică prin 
reabilitarea și valorificarea turistică a patrimoniului cultural.  

 Valorificarea reperelor identitare și conturarea identității istorice a 
microregiunii studiate sunt necesare cu atât mai mult cu cât, în perioada actuală, 
procesul globalizării se află în plină desfășurare, astfel, șansele coabitării, în lipsa 
conservării elementelor care au contribuit la conturarea și evoluția acestei entității 
teritoriale, sunt reduse.   

 Resursa umană și capacitatea acesteia de intervenție în teritoriu
Nu se poate vorbi despre funcționalitatea unei entități teritoriale fără

raportarea la resursa umană, cea prin intermediul căreia sunt valorificate celelalte 
componente ale teritoriului în scopul dezvoltării acestuia. Ținutul Ciceului, spațiu 
eminamente rural, aflat de-a lungul timpului sub incidența diferiților factori, se 
confruntă cu un intens proces de îmbătrânire demografică, situație ce prefigurează 
accentuarea fenomenului de depopulare a satelor ciceuane, vizibil îndeosebi la 
nivelul satelor mici și medii inferioare (Ciceu-Corabia, Strâmbu, Ciceu-Giurgești, 
Lelești, Hășmașu Ciceului, Chiuiești, Huta), în timp ce cătunele Valea lui Opriș, 
Valea Cășielului sunt amenințate cu dispariția lor teritorială. Dezechilibrul stabilit 
între populația de vârstă activă și cea care iese din acest segment a contribuit la 
creșterea raportului de dependență demografică, aspect ce se reflectă în teritoriu ca 
un factor ce limitează potențialul de dezvoltare al teritoriului. Reducerea numărului 
populației ce poate activa ca forță de muncă, în condițiile menținerii unui spor 
natural și migratoriu negativ, definește o entitate teritorială cu perspective reduse 
de a-și susține viabilitatea. Totodată, modificările survenite în structura etnică a 
microregiunii, scăderea populației românești comparativ cu creșterea celei de etnie 
rromă (în localități precum Reteag, Ciceu-Mihăiești, Uriu), pe fondul slabei 
integrări socio-economice a celei din urmă, crează o presiune asupra teritoriului, 
vizibilă, atât la nivelul peisajului vernacular, cât și în structura ocupațională, 
numeroși membri ai comunității amintite nu activează într-un sector economic, 
beneficiind de ajutor social. 

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private, focalizate pe desfășurarea 
activităților (chiar și a celor conexe agriculturii tradiționale) care că le confere 
așezărilor funcționalitate mixtă și, deci, crearea unor noi locuri de muncă pentru 
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populația tânără, organizarea unor cursuri de reconversie profesională, în 
conexiune cu resursele și specificul local, demararea unor proiecte viabile de 
integrare (socială, economică) a comunității de rromi, conservarea și promovarea 
satului tradițional ciceuan, reglementarea, prin Regulamentul Local de Urbanism, a 
activităților ce presupun extinderea construcțiilor alohtone („palate țigănești”, 
construcții moderne), acordarea unor drepturi de propietate, din fondul funciar 
deținut de primării, tinerilor care intenționează să se stabilească în una dintre 
localitățile ciceuane, sunt câteva recomandări formulate și dezvoltate în acest 
studiu, în scopul eliminării disfuncțiilor ce constrâng asigurarea funcționalității 
teritoriului prin prisma componentei demografice.  

  Potențialul cadrului natural și activitățile economice - intercondiționări
funcționale
Resursele naturale existente în teritoriu alături de pretabilitatea cadrului

natural (condiții morfologice, pedologice, climatice, hidrologice) pentru 
desfășurarea activităților economice ori pentru amplasarea sistemului de așezări și 
rețelei rutiere ce susține conectivitatea, atât între localitățile ,,ținutului”, cât și cu 
exteriorul, sunt două dimensiuni definitorii ale componentei naturale, prin prisma 
cărora aceasta contribuie la asigurarea funcționalității Ținutului Ciceului. Urmare a 
resurselor naturale puțin diversificate prezente în teritoriu, ce au permis 
desfășurarea doar punctuală a câtorva activități industriale, cel mai des practicate 
fiind exploatarea și prelucrarea rocilor sedimentare în balastierele amenajate pe 
malul Someșului Mare, respectiv a lemnului în gaterele de mici dimensiuni 
(joagăre), specializarea economică a Ținutului Ciceului s-a dezvoltat în contextul 
creat de particularitățile morfologice (tipul subunităților de relief, indicatori 
morfometrici), pedologice și climatice, și anume prin valorificarea terenurilor 
agricole, destinate culturilor vegetale, respectiv suprafețelor extinse ocupate cu 
pășuni și fânețe. Cu toate acestea, valorificarea ineficientă a suprafețelor agricole, pe 
fondul schimbărilor de ordin politico-economic și a mutațiilor survenite de-a 
lungul timpului în structura demografică a impregnat activităților agricole 
caracterul de subzistență. Așadar, în vederea revigorării economice a entității 
teritoriale analizate, se cere valorificarea potențialului natural prin găsirea unor 
soluții ce prevăd amplificarea și modernizarea activităților agricole până la nivelul 
la care randamentul obținut generează profit economic, ci nu doar necesarul de 
produse agricole utilizate în gospodăria proprie a locuitorului ciceuan. Astfel de 
soluții au fost formulate în cadrul studiului, printre care se numără recomandări 
precum accesarea programelor de finanțare destinate dezvoltării agriculturii și 
mediului rural în concordanță cu specificul resurselor existente (astfel de linii de 
finanțare au fost identificate în acest studiu), creșterea gradului de absorbție al 
subvențiilor alocate zonelor defavorizate, atestarea ecologică a produselor agricole 
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și obținerea certificatelor care să releve acest fapt, înființarea asociațiilor de 
producători agricoli și practicarea unei agriculturi asociative. Demararea cu succes 
a unor proiecte în Ținutul Ciceului, privind eficientizarea activităților agricole prin 
accesarea fondurilor date prin PNDR 2007-2013, precum fermele familiale 
dezvoltate prin măsura 112 (Instalarea tinerilor fermieri), ori existența în teritoriu a 
unui exemplu de bune practici agricole în sectorul pomicol, precum ferma 
pomicolă POMBIS, creează un precedent la nivel teritorial, transformând soluțiile 
recomandate într-un rezultat palpabil, fapt ce încurajează multiplicarea unor astfel 
de inițiative.   
  Pe de altă parte, prezența unei resurse naturale în teritoriu, precum roca 
vulcanică, face trimitere la trecutul Ținutului Ciceului, când prelucrarea acesteia în 
scopul obținerii pietrei de moară a dat naștere unei activități economice 
tradiționale prin prisma căreia microregiunea a fost recunoscută la nivel regional și 
chiar național, motiv pentru care populația ciceuană a ridicat-o la rangul de 
element-reper al teritoriului. Fără a se constitui azi într-o activitate care să susțină 
viabilitatea economică a Ținutului Ciceului, ca urmare a tehnologizării și 
modernizării procesului de morărit, optându-se astfel pentru creșterea 
randamentului, în ciuda obținerii unui produs calitativ inferior celui rezultat prin 
morăritul tradițional, prelucrarea pietrei de moară poate fi revigorată și regândită 
ca o activitate socio-economică, practicată în ateliere meșteșugărești, care, pe de-o 
parte, să fie valorificată turistic în conexiune cu ansamblurile mulinologice (se cere 
reabilitarea celor ce se mențin ca entitate distinctă) existente în teritoriu (Moara lui 
Oaia, Ciceu-Giurgești, Moara lui Borodi de pe mal, Negrilești  etc.) și în 
proximitatea acestuia (pe Valea Ilișua – Moara lui Indrei, Spermezeu, Moara 
Rancuțănilor, Agrieșel etc.), iar, pe de altă parte, activitatea de prelucrare a pietrelor 
de moară să aibă un caracter educativ, desfășurată în cadrul workshop-urilor 
destinate taberelor de creație (elevi/studenți). Realizarea unui muzeu-atelier 
meșteșugăresc care să-și propună valorificarea produselor obținute din roca 
vulcanică (piatra de moară), respectiv care să aibă ca scop perpetuarea acestei 
activități identitare a populației ciceuane, reprezintă o altă direcție ce susține 
coeziunea socială a teritoriului. 

 Valorificarea resurselor de factură antropică și diversificarea 
funcționalității economice 

  Cu toate că resursele și specificul microregiunii analizate indică faptul că 
agricultura rămâne principala activitate economică care ar putea revigora acest 
teritoriu, se cere, în condițiile în care la nivel teritorial există o serie de resurse de 
factură antropică, în principal reprezentate de elementele de arhitectură 
tradițională, respectiv de bunuri ale patrimoniului cultural istoric, diversificarea 
funcționalității economice prin valorificarea elementelor de specificitate teritorială. 
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Dacă despre monumentele istorice s-a vorbit anterior, arhitectura tradițională, 
oglindită în teritoriu prin casele și gospodăriile tradiționale, păstrate integral sau 
parțial, care pe lângă faptul că particularizează teritoriul reprezintă o resursă 
turistică, ce comportă cel puțin două dimensiuni, și anume, casa în sine devine 
obiectiv turistic, datorită zestrei spirituale și materiale (în primul rând 
arhitecturale) pe care o posedă, respectiv, aceasta poate fi amenajată și propusă în 
scopul utilizării ei ca unitate de cazare a turiștilor. Identificarea unor areale cu o 
concentrare mare a unor elemente de patrimoniu vernacular ce conservă specificul 
local susține valorificarea satului tradițional ca întreg (Ciceu-Corabia, Hășmașu 
Ciceului, Strâmbu, Negrilești), în conexiune cu activitățile tradiționale 
(meșteșuguri, practice tradiționale) consacrate la nivelul Ținutului Ciceului. 
Totodată, se recomandă, atât în cazul resurselor patrimoniului cultural istoric, cât 
și a celui specific culturii populare, valorificarea prin dezvoltarea unor relații 
extrateritoriale și conectarea la traseele turistice tematice existente la nivel regional 
și chiar național.  

 Orientarea spre activitățile conexe sectorului agricol și valorificarea 
produselor agricole gândite la nivel microregional, și nu local, încurajându-se astfel 
dezvoltarea polului de gravitație supracomunal Reteag, precum înființarea unui 
centru de colectare și prelucrare a laptelui și/sau a cărnii, ori unul axat pe produse 
de panificație și morărit, sunt doar câteva dintre recomandările acestui studiu ce 
prevăd relansarea economică a microregiunii analizate.     

 Infrastructura de acces - conectivitate intra și extrateritorială
Nu se poate vorbi despre funcționalitatea unei entități teritoriale în lipsa

unor rețele care să asigure conectivitatea între așezările sale și, totodată, să susțină 
relațiile biunivoce (economice, socio-culturale, politico-administrative etc.) cu 
localitățile de ordin diferit, situate în exteriorul teritoriului analizat. În ciuda 
stadiului actual de dezvoltare al Ținutului Ciceului, suprapunerea acestuia zonei de 
interferență a trei județe, Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș și, mai mult, unui 
segment din axa de gravitație regională a Someșului Mare, face ca teritoriul analizat 
să joace un rol important în asigurarea conectivității, în primul rând, între unitățile 
administrativ-teritoriale amintite (cele trei județe), și implicit la nivel regional și 
intraregional. Importanța axelor de transport, identificate la nivelul microregiunii 
analizate, este reflectată de asemenea prin tipul acestora, localitățile ,,ținutului” sunt 
conectate între ele printr-o serie de drumuri de interes comunal, în timp ce 
inputurile și output-urile în teritoriu se fac prin 3 drumuri județene (170, 171, 
182E), 2 naționale (17, 18B), unul de importanță europeană (58, 576) și printr-o 
magistrală feroviară (400). Precum este firesc, fizionomia teritoriului asigură 
convergența axelor rutiere ce străbat ,,ținutul” spre cea de importanță europeană (și 
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națională), respectiv spre magistrala feroviară, dispuse în Culoarul Someșului 
Mare. Din punct de vedere calitativ, infrastructura de acces a Ținutului Ciceului se 
caracterizează printr-o stare bună, sectoare problematice (sectoare neasfaltate, 
gropi, denivelări etc.) fiind identificate la nivelul drumului județean DJ170, 
respectiv DN18B, ambele făcând legătura cu județul Maramureș. 

 Interdependență și dependență funcțională. Modelarea chorematică
Stadiul actual de dezvoltare, cât și perspectivele acestei microregiuni de a

deveni una funcțională sunt strâns legate de axele de dezvoltare ale teritoriului și 
fenomenele de polarizare spațială. Surprinderea modului în care se organizează 
teritoriul din punct de vedere al orientării fluxurilor socio-economice, precum și 
reprezentarea sintetizată a componentelor teritoriului, în funcție de favorabilitățile 
și restrictivitățile impuse de acestea în evoluția Ținutului Ciceului, s-a făcut prin 
recursul la modelarea chorematică.  

 Potrivit reprezentării chorematice (Figura 79), la nivelul Ținutului 
Ciceului, apar deseori areale polarizate centrifug, restrictive sub aspectul dezvoltării 
socio-economice. Această situație trebuie pusă în legătură cu poziția geografică a 
Ținutului Ciceului, respectiv cu centrele de polarizare care își exercită influența 
asupra acestei microregiuni. Dispunerea spațială a microregiunii analizate în raport 
cu centrele de polarizare și integrarea ei la nivel județean relevă diferite ipostaze de 
funcționare teritorială a Ținutului Ciceului, evidentă fiind, indiferent de palierul la 
care se face referire (centru polarizator supraregional, regional, subregional, local) 
tendința de periferizare a teritoriului acestuia. Așadar, suprapunerea teritoriului 
analizat la interferența a trei județe (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș), ocupând 
părți din suprafața a două dintre ele, Cluj și Bistrița-Năsăud, face ca entitatea 
teritorială analizată să joace rolul unei fâșii de contact interjudețean, integrată în 
regiunea în rețea vermiculară, desemnată în cadrul proiectului PATIJ (Plan de 
amenajare a teritoriului interjudețean) - Zona de contact interjudeţean Cluj, Bihor, 
Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj (1997-1999). Drept urmare, 
întreg teritoriul funcționează ca periferie a celor două județe, gravitația vectorilor 
socio-economici fiind orientați în direcții opuse, determinate pe considerente 
politico-administrative, fie spre centrele urbane apropiate, însă de rang inferior 
(Beclean, Dej), fie spre orașele de rang superior, localizate de obicei central în 
teritoriul județelor Cluj și Bistrița-Năsăud. Efectele periferizării teritoriului analizat 
se reflectă îndeosebi la nivelul resurselor umane, întrucât output-urile 
microregiunii sunt asociate în primul rând cu exodul rural, populația deplasându-
se, fie pentru un loc de muncă, fie pentru a urma o formă de învățământ, spre unul 
dintre centrele urbane a cărei arie de polarizare se răsfrânge în general la nivel 
regional (Bistrița) sau chiar supregional (Cluj-Napoca). Distanța relativ mare față 
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de unul dintre aceste centre polarizatoare externe anulează orice posibilitate de 
realizare a navetismului, emigrarea pentru unul dintre motivele amintite soldându-
se, în cele mai multe cazuri, cu schimbarea reședinței ori, situația mai nefericită, a 
domiciliului. Rezultatele acestui tip de polarizare sunt vizibile în teritoriu prin două 
fenomene demografice, și anume îmbătrânirea populației și depopularea satelor 
ciceuane.  
  Poziția periferică a Ținutului Ciceului în cadrul județelor Cluj și Bistrița-
Năsăud determină, de asemenea, ca inputurile, reprezentate de acțiunile (proiecte 
de dezvoltare și modernizare–infrastructura edilitară, de transport, susținerea 
activităților economice etc.) întreprinse de actorii implicați în procesul ce vizează 
dezvoltarea teritoriului județean (Consiliul Județean, instituții cu răspundere 
județeană) ori de agenții economici, care prin activitățile întreprinse ar putea 
furniza beneficii pentru comunitatea ciceuană, să fie slab conturate la nivelul 
microregiunii Ținutul Ciceului. Astfel, disfuncțiile legate de infrastructura rutieră, 
întrucât drumurile județene (DJ170, DJ171) ce străbat teritoriul analizat și care fac 
legătura între județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, prezintă cele mai mari 
probleme (denivelări, sectoare neasfaltate, gropi) au rezultat pe fondul slabei 
implementări a politicilor de dezvoltare vehiculate în documentele și strategiile 
realizate de consiliile județene. Acest fel de raportare la zonele periferice a județelor 
Cluj și Bistrița-Năsăud, care împreună formează Ținutul Ciceului, a fost susținută 
de lipsa unui dialog comun între cele două administrații județene, în vederea 
soluționării problemelor (slaba cooperare interjudețeană) cu răspundere 
interjudețeană. De asemenea, tot pe fondul limitei administrativ-teritoriale ce 
divide teritoriul ,,ținutului” în două sectoare incluse în județe diferite, care deși 
funcționează după o structură universal valabilă la nivel național, nu prezintă 
uniformitate în ceea ce privește proiectele de dezvoltare demarate ori problemele 
identificate de factorii de decizie județeană ca fiind stringente pentru teritoriul pe 
care îl administrează, la nivelul Ținutului Ciceului apar deseori segmentări în 
dezvoltarea anumitor domenii și componente ale teritoriului (agricultură, 
infrastructură edilitară), fapt ce împiedică dezvoltarea microregiunii ca întreg. În 
acest context, Ținutul Ciceului capătă o semnificație și mai mare, putând 
reprezenta, în condițiile în care administrațiile județene îl privesc ca pe un tot 
unitar, liantul ce duce la eliminarea disfuncțiilor apărute în zona de interferență a 
județelor Cluj și Bistrița-Năsăud, de ce nu, inclusiv Maramureș. O altă fațadă a 
periferizării teritoriului analizat și a distanței mari față de un centru urban de rang 
superior (Cluj-Napoca și Bistrița) constă în poziționarea microregiunii Ținutul 
Ciceului în afara ariei la nivelul căreia activitățile economice desfășurate în 
proximitatea acestor orașe contribuie la dezvoltarea socio-economică.   
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 Tot despre o oarecare periferizare a teritoriului Ținutului Ciceului vorbim 
și la nivel inferior, prin raportarea acestuia la centrele exterioare de polarizare 
subregională (Dej și Beclean). Chiar dacă teritoriul analizat reprezintă un segment 
din axa de gravitație regională a Someșului Mare, dispus între centrele urbane 
amintite, aria de dezvoltare generată de structurile economice aferente orașelor Dej 
și Beclean (instituții economice, firme, fabrici/centre de prelucrare industrială) este 
una restrânsă, resimțită doar la nivelul comunelor aflate în imediata vecinătate, 
Ținutul Ciceului situându-se astfel în zona de difuzie a vectorilor purtători de 
dezvoltare ce vin dinspre cele două centre (angrenarea populației ca forță de muncă 
în activitățile desfășurate în limita centrelor urbane Dej și Beclean rămâne, în acest 
caz, beneficiul direct resimțit de locuitorii ,,ținutului”). 

 Lipsa unei localități urbane în teritoriu care să asigure fluența internă 
optimă a vectorilor purtători de dezvoltare, respectiv slaba conturare a localității 
rurale Reteag ca centru de polarizare locală/supracomunală, sunt aspecte care au 
determinat ca polarizarea exercitată asupra acestui areal să fie una externă, fapt ce 
amplifică dependența funcțională a Ținutului Ciceului de centrele urbane aflate în 
proximitatea teritoriului, ori de cele situate la o distanță considerabilă față de 
acesta, însă care datorită rangului deținut, furnizează servicii complexe pentru 
populația și satele ciceuane. Așadar, pornindu-se de la cele menționate, au fost 
identificate următoarele categorii de centre polarizatoare55 (majoritatea exterioare) 
care își extind aria de influență și (sau doar) asupra teritoriului analizat: 

 centru polarizator supraregional Cluj-Napoca, urmare a funcțiilor
deținute (economice, administrative, medicale, educaționale), controlează
inputurile și outputurile nu doar la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest, ci aria lui de polarizare este una mult mai vastă. La nivelul Ținutului
Ciceului, pe de o parte, acesta își manifestă influența prin prisma funcțiilor
economico-administrative ce derivă din statutul de reședință de județ, dat
fiind faptul că una dintre unitățile administrativ-teritoriale (Chiuiești)
analizate face parte din județul Cluj. Pe de altă parte, pentru întreg
teritoriul microregiunii, Cluj-Napoca, municipiu cunoscut ca fiind un
centru economic, universitar, medical, socio-cultural, de importanță
majoră pentru țara noastră, reprezintă centru polarizator care furnizează
servicii de calitate din domenii diferite, complexitatea lor depășind-o cu
mult pe cea a serviciilor localizate în orașele aflate în imediata vecinătate a
teritoriului (Dej, Beclean, Bistrița). Legătura între acest centru polarizator
exterior și Ținutul Ciceului este susținută de drumul european E576 și calea
ferată 400, suprapuse Culoarului Someșului Mare, unde de altfel este

55 Raportarea s-a făcut la spațiul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 
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localizată axa principală de dezvoltare a microregiunii, respectiv Culoarului 
Someșului Mic.  

 centru polarizator regional Bistrița, cunoscut ca fiind un pol urban ce 
atrage fluxurile nu doar din județul Bistrița-Năsăud, dar, cel puțin, și din 
teritoriul limitrof acestuia, are un rol bine definit la nivelul microregiunii 
Ținutul Ciceului, dat fiind faptul că, exceptând comuna Chiuiești, unitățile 
administrativ-teritoriale (Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Giurgești, Negrilești, 
Petru Rares, Uriu) ale acesteia sunt afiliate reședinței de județ, municipiul 
Bistrița, unde sunt localizate serviciile ce răspund cerințelor administrative 
(cele aferente Consiliului Județean, instituții de profil agricol, social, 
cultural, medical cu răspundere la nivel județean etc.), economice (piața de 
desfacere pentru diferite produse/afaceri, unități comerciale), medicale, 
educaționale (în special, atrage prin prisma programelor liceale și școlile 
postliceale). Fluența vectorilor între cele două puncte, centru polarizator 
exterior Bistrița-Ținutul Ciceului, se face prin arterele rutiere (DN17, E58) 
și feroviare (400) dispuse în Culoarul Someșul Mare, respectiv de-a lungul 
văii Șieu și Bistrița (ardeleană).  

 Ambele centre polarizatoare, Cluj-Napoca și Bistrița, au atras, prin 
structurile economice dezvoltate, forța de muncă din Ținutul Ciceului, fiind 
recunoscute ca două dintre orașele care au susținut la nivelul teritoriului analizat 
exodul rural, materializat prin schimbarea reședinței, în unele cazuri, chiar a 
domiciliului ciceuanilor angrenați într-un astfel de proces. 

 centrul polarizator subregional cu rol major în teritoriul analizat. Două 
astfel de centre urbane își extind aria de polarizare și asupra teritoriului 
analizat, și anume Dej și Beclean. Poziționat între cele două orașe, relativ la 
o distanță egală (circa 14 km) și, mai mult, având acces direct la acestea 
prin axa principală pe care se structurează teritoriul analizat (axa de 
gravitație a Someșului Mare, arterele de transport E576, DN17, magistrala 
400), Ținutul Ciceului și-a dezvoltat relații, atât cu municipiul Dej, cât și cu 
orașul Beclean, bazate pe schimburi economice și servicii comerciale (piață 
de desfacere pentru produsele agroalimentare, aprovizionarea populației 
ciceuane cu produse alimentare și non-alimentare din unitățile comericale 
localizate în cele două orașe), educaționale (navetismul școlar), medicale 
(în orașele amintite fiind localizate cele mai apropiate spitale și cabinete 
medicale de specialitate), angrenarea forței de muncă ciceuană în 
activitățile economice desfășurate în cele două orașe, distanța redusă 
încurajând în acest caz navetismul. Este cunoscut faptul că Dej a jucat un 
rol important în polarizarea forței de muncă ciceuane în perioada când în 
acest municipiu, activitățile industriale desfășurate în CCH Someș-Dej 
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atingeau cote ridicate, actualmente forța de muncă din Ținutul Ciceului 
îndreptându-și atenția spre unitățile industriale mici ori parcuri industriale, 
localizate în municipiul Dej sau în apropierea acestuia. 

 centrul polarizator subregional Târgu Lăpuș (rol redus în teritoriul
analizat). Acest centru urban, prin funcțiile sale polarizatoare, are o
influență redusă asupra Ținutului Ciceului, atrăgând fluxurile socio-
economice din localitățile nordice ale acestuia, precum Măgoaja, Huta,
Breaza, Strâmbu. Exceptând serviciile economice prin prisma cărora orașul
amintit devine atractiv pentru populația din arealul nordic al Ținutului
Ciceului, acesta reprezintă un centru de polarizare cu gravitație exercitată
pe componentele specifice culturii populare, influențele lăpușene regăsite la
nivelul elementelor etnografice și ale arhitecturii tradiționale, însușite de
unii locuitori ai ,,ținutului”, sunt aspecte relevante pentru a argumenta
acest tip de polarizare. Fluența vectorilor între localitățile amintite și acest
centru polarizator este susținută de una dintre axele secundare de gravitație
a Ținutului Ciceului, grefată în teritoriu pe Valea Sălătrucului (DN 18B).

 centrul polarizator local/supracomunal (intern) Reteag este slab conturat
în teritoriul analizat, aria de polarizare a acestuia asupra localităților
ciceuane fiind greu sesizabilă. Atribuirea acestui rol așezării rurale Reteag
s-a datorat unor aspecte ce țin de mărimea demografică, numărul unităților
comericiale, potențialul și nivelul de dezvoltare în raport cu celelalte
localități ale microregiunii, gradul ridicat de conectivitate la rețelele de
transport care au favorizat dezvoltarea unor relații, atât cu localitățile
,,ținutului”, cât și cu cele exterioare, trecutul istoric favorabil unei evoluții
pozitive (statut de târg). Pe de altă parte, capacitatea redusă a localității
Reteag de a atrage fluxurile din teritoriu este prefigurată de funcționalitatea
economică slab articulată a acesteia (profitul economic scăzut al
activităților economice, activități economice ce nu reușesc să polarizeze
forța de muncă din teritoriul ,,ținutului”, lipsa unor unități economice
axate pe producții de amploare etc.), lipsa unor servicii socio-culturale care
să susțină coeziunea socială a acestei microregiuni, lipsa unor politici de
promovare a localității Reteag ca centru de polarizare supracomunală,
poziția periferică a localității în cadrul microregiunii Ținutul Ciceului și, de
asemenea, limita politico-administrativă (între județele Cluj și Bistrița-
Năsăud) angrenează fluxurile teritoriului analizat în direcții opuse.
Reteagul, din poziția unei așezări rurale, situată în județul Bistrița-Năsăud,
are perspective reduse de a-și extinde aria de polarizare asupra comunei
Chiuiești, localizată în județul Cluj etc. Cu toate acestea, localitatea Reteag
rămâne un punct de referință al Ținutului Ciceului, localizat pe axa de
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gravitație principală a teritoriului și, mai mult, acesta a fost desemnat de 
Cocean P., Boțan C.N. (2007) ca fiind un centru polarizator rural al regiunii 
anizotrope a Someșului Mare, în cadrul acesteia, făcând legătura între 
centrele urbane Dej și Beclean. Totodată, localitatea Reteag reprezintă 
punctul de convergență a uneia dintre axele secundare de dezvoltare a 
Ținutului Ciceului (pe Valea Mare), dar cea mai importantă din aceeastă 
categorie (spre aceasta converg cele mai multe axe terțiale de dezvoltare, 
unind satele ciceuane din trei unități administrativ-teritoriale, Negrilești, 
Ciceu-Giurgești, Petru Rareș), cu axa principală a teritoriului (localizată în 
Culoarul Someșului Mare).  

  Ordonând ierarhic centrele polarizatoare amintite anterior, în funcție de 
relațiile de dependență dezvoltate de așezărilor teritoriului analizat față de acestea, 
se constată că polul extern Cluj-Napoca concurează cu centrul de gravitație Bistrița, 
atunci când vine vorba de coordonarea fluxurilor socio-economice la nivelul 
Ținutului Ciceului, putându-le astfel atribui rangul I din acest punct de vedere, în 
timp ce poziția a doua (rangul II) o ocupă, ca urmare a influenței manifestate în 
teritoriul, centrele externe de polarizare Dej și Beclean, în timp ce pe locul III, date 
fiind relațiile dezvoltate în teritoriu, se poziționează centrul local/supracomunal 
Reteag, respectiv polul extern Târgu Lăpuș. 

 Fluența internă a vectorilor purtători de dezvoltare și conectarea la rețelele 
prin care se asigură legătura cu centrele polarizatoare externe se face prin axele de 
dezvoltare ale teritoriului (principale, secundare, terțiare). Axa principală de 
dezvoltare, precum s-a menționat anterior, este cea dispusă în partea sudică a 
Ținutului Ciceului, reprezentând un segment din axa de gravitație regională a 
Someșului Mare, suprapusă în acest sector, drumului european E576 și E58, 
respectiv drumului național DN17. De-a lungul acesteia sunt dispuse așezările 
(Ciceu-Mihăiești, Bața, Reteag, Uriu, Cristeștii Ciceului) cu un grad și potențial de 
dezvoltare mai ridicat comparativ cu cel aferent microregiunii în general. Spre axa 
principală a teritoriului, urmărind cursurile râurilor, converg majoritatea axelor 
secundare și, prin intermediul acestora, cele terțiare. Cele trei axe secundare pe care 
se structurează Ținutul Ciceului urmăresc cursul Văii Sălătrucului (vest), Văii Mari 
și Ilișua (est), primele două străbat teritoriul de la nord la sud, conectând Culoarul 
Someșului Mare și Culoarul Someșului cu Țara Lăpușului. Cele două drumuri 
suprapuse axelor Văii Sălătrucului și Văii Mari, unul de importanță națională 
(DN18B) și altul de importanță județeană (DJ171), reușesc să surmonteze Culmea 
Breaza într-o măsură nesemnificativă pentru întreg spațiul analizat, caracterul 
obstructiv dat de acest element natural este amplificat de limita administrativ-
teritorială creată de județele Bistrița-Năsăud și Maramureș, respectiv Cluj și 
Maramureș, aspecte ce determină ca cele două axe secundare să fie încadrate în 
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categoria axelor pseudobarate. Axele terțiare de dezvoltare (de-a lungul râurilor 
Lelești, Strâmbu, Canciu) corespund în general drumurilor comunale care, în cele 
mai multe cazuri, pun în evidență un capăt de axă (axe barate), în punctul terminal 
al acestora fiind dispuse așezări de talie mică, care se comportă ca periferie, în 
primul rând, a centrelor de comună. Această orientare convergentă a axelor de 
dezvoltare de ordin inferior spre cea majoră a teritoriului asigură, pe de o parte, 
conectivitatea așezărilor ciceuane între ele, iar, pe de altă parte, accesul acestora la 
rețele de interes regional, național și chiar internațional, compensând, într-o 
oarecare măsură, lipsa unui pol spre care să graviteze totalitatea fluxurilor naturale 
și de factură antropică din teritoriu. 

 Având o imagine clară asupra modului în care gravitează fluxurile în 
interiorul Ținutului Ciceului și dinspre acesta spre centrele polarizatoare, se poate 
preciza faptul că teritoriul acestuia se organizează în funcție de intensitatea atracției 
exercitată de polii de gravitație, respectiv de axele de dezvoltare și tipologia 
acestora. Potrivit lui Brunet R. (1980), primul model de organizare a spațiului 
geografic poartă denumirea de model aureolar, iar al doilea, axial.  

 Evoluția socio-economică și potențialul de dezvoltare ce definesc Ținutului 
Ciceului, de altfel strâns dependente de intervenția centrelor polarizatoare în 
teritoriu, de calitatea și cantitatea resurselor naturale și antropice, dar și de 
localizarea așezărilor față de axele de dezvoltare, prezintă discrepanțe la nivel 
teritorial, analizate pe parcursul studiului, în capitolele aferente acestui subiect (vezi 
cap. IV, V, VI), care au permis a se delimita următoarele areale (Figura 80): 

‐ areale dezvoltate (tropism pozitiv). Localitățile ciceuane dispuse de-a 
lungul axei de dezvoltare din Culoarul Someșului Mare (Reteag, Ciceu-
Mihăiești, Bața, Cristeștii Ciceului și Uriu) au înțeles, într-o oarecare 
măsură, poziția strategică de care beneficiază, dată atât de gradul ridicat de 
conexiune la rețelele rutiere (județene, naționale, europeane) și distanța 
redusă față de Beclean și Dej, cât și de resursele naturale (nisipuri, 
pietrișuri, teren agricol) existente, valorificând-o în scopul dezvoltării 
navetismului forței de muncă și, mai importante pentru evoluția 
teritoriului, a unor activități din sectorul secundar (exploatarea rocilor 
sedimentare în balastiere, dezvoltarea fermei pomicole, tipuri diferite de 
activități industriale prelucrătoare desfășurate în IMM-uri), terțiar (agenți 
economici în domeniul construcțiilor, transportului, comerțului – 
magazine, atât alimentare, cât și non-alimentare), primar (exploatații 
agricole realizate pe suprafețe extinse). Aceste localități dețin, de asemenea, 
un număr ridicat de locuitori ce pot activa ca forță de muncă, atenuând 
presiunea exercitată de populația inactivă, respectiv localitățile sunt bine 
poziționate în ceea ce privește infrastructura edilitară. Cu toate acestea, 
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chiar dacă localitățile amintite au avut o traiectorie pozitivă, unele măsuri, 
precum valorificarea continuă a rocii sedimentare, resursă epuizabilă, în 
balastierele situate de-a lungul Someșului Mare, orientarea spre activități 
mici, care nu au legătură cu specificul locului, nevalorificarea resurselor 
existente în teritoriu (exploatațiile pomicole, bunurile patrimoniului 
cultural), dezvoltarea activităților agricole în procent covârșitor prin 
prisma fondurilor și subvențiilor acordate prin programele naționale și 
europene de finanțare, respectiv interesul crescut manifestat doar pentru 
obținerea acestor fonduri, și mai puțin orientare spre calitatea și cantitatea 
producției, crează o instabilitate în evoluția socio-economică a satelor 
înscrise actualmente în categoria așezărilor rurale dezvoltate. 

Figura 80. Modelarea chorematică aȚinutului Ciceului  

‐ areale mediu dezvoltate sunt cele situate de-a lungul axelor secundare de 
dezvoltare, desemnând satele Ilișua, Breaza, Măgoaja respectiv reședințele 
de comună Ciceu-Giurgești, Negrilești și Chiuiești. În acest caz, 
specializarea agricolă este una evidentă, aportul adus în consolidarea 
funcționalității economice de activități precum cele din sectorul terțiar 
(comerț - magazine de mici dimensiuni, transport, construcții) sau cele 
aferente industriei alimentare (panificație și brutărie) și prelucrarea 
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lemnului în gaterele de mici dimensiuni (joagăre), fiind unul redus. 
Relațiile cu centrele de polarizare aflate în imediata apropiere a 
microregiunii analizate sunt mai fluide în consistență, spre exemplu, dacă 
în primul caz, navetismul forței de muncă și cel al populației școlare sunt 
adeseori practicate, în acest caz, este aleasă de cele mai multe ori varianta 
stabilirii cu reședința, pentru unul dintre cele două motive (loc de muncă 
sau studii), în unul dintre orașele Dej sau Beclean. Totodată, la nivelul 
acestor localități, sunt evidente fenomene demografice precum 
îmbătrânirea populației, reducerea populației adulte tinere și, drept 
urmare, un raport de dependență demografică în continuă creștere.  

‐ areale slab dezvoltate (tropism negativ) definesc în general localitățile 
dispuse la capetele axelor terțiale de dezvoltare (Hășmașu Ciceului, Ciceu-
Corabia, Strâmbu, Huta, Dumbrăveni, Valea Căseiului, Valea lui Opriș), 
excepție făcând localitățile Lelești și Purcărete. Aceste areale au fost 
delimitate prin prisma aspectelor ce pun în evidență slaba conturare a 
funcționalității economice (dezvoltată covârșitor pe activități agricole de 
subzistență), gradul ridicat de îmbătrânire al populației și bilanțul natural 
negativ, lipsa dotărilor edilitare (apă curentă, canalizare), slaba 
conectivitate la infrastructura de transport (acces la drumuri comunale) și 
distanța relativ mare față de orașele cu rol de polarizare în teritoriul 
analizat. De menționat este faptul că potențialul de dezvoltare al anumitor 
localități ce se suprapun acestor areale, cât și arealelor medii dezvoltate, nu 
este unul scăzut, ci ineficient valorificat, astfel dezvoltarea activităților în 
strânsă conexiune cu resursele existente în teritoriu (roca vulcanică, areale 
pomicole, sate autohtone ce conservă specificul local, monumente ale 
patrimoniului istoric și elemente de arhitectură tradițională) ar contribui 
semnificativ la revigorarea acestor spații. 

 Așadar, sinteza realizată în această ultimă parte a analizei regionale a 
Ținutului Ciceului asupra componentelor microregiunii, avându-se în vedere 
aspectele prin care se validează ipotezele de lucru, dar și asupra modului în care se 
organizează teritoriul în funcție de axele de dezvoltare ale acestuia și centrele de 
polarizare, a avut menirea de a evidenția elementele și mijloacele prin care 
microregiunea analizată își poate asigura funcționalitatea teritorială, acesta 
reprezentând de altfel unul dintre obiectivele prezentului studiu. Pornind de la 
această premisă și de la rezultatele cercetării prezentate pe parcursul studiului, se 
poate afirma faptul că Ținutul Ciceului deține elementele necesare care prin 
potențialul lor îi pot asigura funcționalitatea, însă dată fiind slaba articulare 
teritorială a acestora, viabilitatea funcțională a microregiunii devine discutabilă. 
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Alături de o serie de disfuncții identificate pe parcursul studiului, asocierea 
Ținutului Ciceului unei microregiuni funcționale este condiționată de: 

 lipsa unui centru polarizator intern care să atragă convergent fluxurile din
teritoriu, respectiv de segmentarea microregiunii de o limită administrativă
de rang județean și poziția periferică a teritoriului analizat în raport cu polii
exteriori de gravitație;

 Ținutul Ciceului nu deține statutul unei unități politico-administrative,
care prin structurile sale să regleze fluxurile vectorilor de dezvoltare în
teritoriu, ci mai mult, între factorii de decizie locali (consiliile locale) nu
există un dialog în vederea dezvoltării microregiunii analizate ca întreg;

 proiectele de dezvoltare demarate, fie de primării, fie de grupul de acțiune
locală (GAL Ținutul Hiaducilor), de altfel singura asociație cu statut legitim
care funcționează la nivelul întregului teritoriu analizat (și nu numai!) sunt
cele ușor accesibile și vizează în general reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport (drumuri comunale) și edilitare, unele
ineficiente în raport cu problemele stringente cu care se confruntă
comunitatea ciceuană (spre exemplu, terenuri de sport cu gazon sintetic
pentru fotbal, în condițiile în care gradul de alimentare cu apă curentă a
locuințelor este unul redus iar rețeaua de canalizare lipsește în majoritatea
localităților etc.), și mai puțin dezvoltarea relațiilor biunivoce între
localitățile ciceuane, respectiv cu așezările învecinate microregiunii
analizate. Lipsește astfel viziunea de ansamblu asupra întregului teritoriu, și
implicit valorificarea în comun, prin dezvoltarea relațiilor, a atributelor
potențial funcționale ale microregiunii. În acest context, comunele, și mai
mult satele, evoluează independent, astfel capacitatea de susținere a
dezvoltării doar prin prisma resurselor proprii, în condițiile în care
teritoriul nu excelează din punct de vedere al resurselor deținute, și fără
raportarea la unitățile administrativ-teritoriale, este una redusă. De altfel,
în lipsa unor relații între comunele învecinate, problematică devine chiar și
atragerea unor fonduri europene destinate modernizării așezărilor,
întrucât, spre exemplu obținerea finanțării în scopul realizării unei rețele de
canalizare este condiționată de mărimea demografică a comunei aplicante
(peste 2.000 de locuitori), însă există șansa ca acest tip de finanțare să fie
accesat prin prisma unei asocieri (accord) între comunele vecine care să
conceapă un proiect comun ce prevede dotarea așezărilor cu o astfel de
utilitate.
Fără conceperea unor strategii de dezvoltare (și utilizarea lor concretă în

teritoriu!) bine gândite la nivel microregional, și nu local, care să aibă un carater 
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integrat, axat pe rezolvarea problemelor identificate, de ce nu, în acest studiu, 
întrucât s-a dorit ca lucrarea de față să reprezinte un instrument de lucru pentru 
stakeholderii responsabili cu planificarea și amenajarea teritoriului microregiunii 
analizate, iar rezultatele acestei cercetării și recomandările formulate să aibă direct 
beneficiar comunitatea locală, Ținutul Ciceului rămâne o entitate teritorială 
conturată în plină perioadă medievală, care actualmente, pe fondul degradării 
treptate a reperului identitar Cetatea Ciceului (nucleu în jurul căruia s-a conturat 
,,ținutul”) și dispariția treptată a generațiilor care însă se identifică cu spațiul 
acestui ,,ținut”, își găsește cu greu semnificație chiar și prin coordonatele sale 
istorice. 
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