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Introducere 

 

Dimensiunea locala a dezvoltării ca deziderat sistemic 

 

Fenomenul dezvoltării a devenit astăzi, la începutul secolului XXI şi al mileniului trei, 

un veritabil leit-motiv, vehiculat cu non-şalanţă în toate mediile posibile : economic, politic, 

public (mediatic), social, ştiinţific, cultural sau strategic. Practic nu există domeniu de 

activitate care, direct sau indirect, să nu-i integreze semnificaţiile, să nu se circumscrie, prin 

anumite trăsături structurale sau funcţionale, geosferei acestuia. Explicaţia nu este greu de 

găsit: într-o lume din ce în ce mai competitivă, el a devenit un principiu fundamental al 

progresului, un etalon al dezideratelor atinse, o certificare a eforturilor depuse pentru 

atingerea anumitor ţinte. 

,,Privit în manieră structuralistă, fenomenul dezvoltării relevă o arhitectură  holarhică, 

dispusă pe mai multe niveluri ierarhice. Aşa cum cel mai perfecţionat sistem cunoscut până 

astăzi în realitatea înconjurătoare, care este organismul uman, are drept piatră de temelie 

minuscula celulă, sistemul teritorial are la baza edificiului său localitatea strict individualizată.  

În majoritatea absolută a cazurilor ea îmbracă forma aşezării rurale, a satului, dar nu putem 

exclude din acest nivel nici aşezarea urbană iniţială, cea a oraşelor mici aflate, prin afirmare şi 

diversificare funcţională, la originea metropolelor sau megalopolisurilor de astăzi’’ (Cocean 

P., 2014 a, pg. 7).  

Pe treapta imediat următoare celulei sistemice, reprezentată prin localitatea rurală, 

respectiv prin entitatea administrativă a comunei alcătuită dintr-un număr variabil de sate, se 

află microregiunea, un taxon regional echivalent nivelului european NUTS 4, ce poate fi 

interpus,în practica regionalistă a ţării noastre, între comună (NUTS 5) şi judeţ (NUTS 3) 

(Cocean P., 2014). Ea poate fi asimilată, deci, prin numeroase trăsături (dimensiune, structură, 

funcţionalitate) cu Grupurile de Acţiune Locală (GAL) delimitate în ultimul deceniu în 

România sub imboldul amplificării şi perfecţionării raporturilor de interrelaţionare cu 

comunităţile, instituţiile şi organismele ţărilor din Uniunea Europeană. 

Deşi cu un potenţial de manifestare modest, nivelul local al dezvoltării reprezintă 

punctul de plecare, linia de start, a devenirii teritoriului, el îşi va pune o pecete inconfundabilă 

asupra căii de urmat, definind, în majoritatea absolută a cazurilor, elementele de specificitate 

şi, în cazul surprinderii cu fidelitate a acestora, chiar sursa competitivităţii sistemului spaţial 

în raport cu altele. 

Iată de ce abordarea ştiinţifică a fenomenologiei teritoriale la scara entităţilor 

fundamentale elementare, comună şi microregiune (GAL), devine o necesitate obiectivă, 



transformându-se concomitent în cea mai eficientă modalitate de evidenţiere a resurselor 

naturale şi antropice ale acestora, de prefigurare logică a direcţiilor de urmat în exploatarea 

lor, de asigurare a sustenabilităţii şi durabilităţii procesului de dezvoltare însăşi.  

GAL-ul devine astfel un veritabil laborator teritorial, a cărui structură şi funcţionare 

sunt uşor de decriptat. Numărul mai redus al elementelor componente (în raport cu taxonii 

regionali superiori (judeţul, regiunea, macro-regiunea) permite o introspecţie rapidă şi totală 

în capilarele realităţii geografice aferente, cunoaşterea şi monitorizarea lor eficientă. Punctele 

tari, punctele slabe, dar şi riscurile şi vulnerabilităţile sunt facil de evidenţiat, promotorul 

dezvoltării acţionând în cea mai fertilă cunoştinţă de cauză.  

Pe de altă parte, GAL-ul (microregiunea), prin dimensiunea spaţială mai redusă, oferă 

condiţii propice promovării şi implementării inovaţiei, a diseminării ei controlate în teritoriu. 

Atributul ,, poligonului de încercare’’ pentru anumite strategii de dezvoltare spaţială trebuie 

reţinut în accepţiunea sa cea mai profundă, pozitivă, lucrativă. 

GAL Sud-Vest Satu Mare este o astfel de entitate teritorială cu un specific aparte, în 

care localizarea periferică la nivel judeţean, regional şi naţional (în majoritatea cazurilor 

generatoare de disfuncţii) este contrabalansată de avantajele multiple ale interrelaţionării 

transfrontaliere de perspectivă. Aşteptata intrare a României în spaţiul Schengen, de liberă 

circulaţie, va amplifica la maximum conexiunile cu comunităţile locale din ţara vecină, 

diversificând raporturile economice, culturale sau comerciale cu acestea. Multiculturalismul 

specific majorităţii absolute a localităţilor ce compun GAL-ul de faţă se va transforma într-o 

punte de legătură intens vehiculată, întru beneficiu reciproc.  

Iar în cadrul acestor conexiuni, turismului îi revine un rol de referinţă, programul 

LEADER având menirea, prin proiectele finanţate, de-a asigura o ofertă turistică de calitate, 

competitivă, sub aspectul amenajării obiectivelor atractive, a infrastructurii de acces, cazare, 

agrement şi cură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. AGROTURISMUL – FORMĂ INEDITĂ DE PRACTICARE A TURISMULUI 

RURAL. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA  

ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Atât în limba franceză, cât şi în limba engleză – două limbi de circulaţie internaţională 

din care provin în ultima perioadă majoritatea neologismelor ce îmbogăţesc vocabularul 

limbii noastre – unde apar expresiile „agro-tourisme”, respectiv „agro-tourism”, şi cu atât mai 

mult în limba română, termenul de agroturism reuneşte două sintagme cu o semnificaţie strict 

definită şi anume agricultura şi turismul. Din asocierea lor directă, prin mijlocirea unui prefix 

adăugat conceptului de turism, a apărut nu numai o noţiune nouă ce se adaugă arsenalului de 

concepte ale ştiinţei turismului, ci şi o formă inedită de practicare a activităţilor turistice. 

Conexiunea indisolubilă cu ocupaţiile agricole fixează fără nici-un echivoc şi locul de 

desfăşurare a acestei forme moderne de turism, respectiv spaţiul rural, cu localităţile şi 

peisajul său specific. Această ataşare indisolubilă de lumea rurală a condus însă, în primele 

decenii ale vehiculării termenului în lumea ştiinţifică de profil, dar mai ales a practicienilor 

mai puţin preocupaţi de decelarea strictă a semnificaţiilor noţiunii, la o competiţie generatoare 

adesea de confuzii cu o altă noţiune şi anume cea de turism rural.  

Apărută mai devreme şi având un caracter mult mai complex, noţiunea de turism rural 

integrează, aşa cum fără nici-un echivoc o exprimă, toate activităţile turistice, indiferent de 

tipul şi forma lor de practicare, ce se desfăşoară în mediul rural. Adică înafara oraşelor sau a 

habitatelor turistice (staţiuni) construite deliberat în acest scop. Ca urmare, acest subtip de 

turism mixt va include întrutotul agroturismul în geosfera sa şi nu va  putea fi aşezat, aşa cum 

unii actori ai domeniului o încearcă (fără a-şi face prea multe probleme cu utilizarea unei 

taxonomii corecte, ştiinţific argumentată !), pe acelaşi palier de importanţă. Dealtfel, aşa cum 

rezultă din schiţa alăturată, agroturismul se dovedeşte a fi forma cea mai expresivă şi mai 

originală de manifestare a turismului în mediul rural, cea care valorifică cel mai intens şi mai 

eficient, resursele atractive situate, prin potenţialul lor relativ modest de manifestare, la baza 

unei ierarhii valorice a atracţiilor locului. Prin agroturism se ajunge dealtfel la capilarele 

fenomenului atractiv subvenţionat de patrimonial etnografic al spaţiului rural, la ocupaţia 

ancestrală a locuitorilor acestuia, la practicile care au asigurat, milenii la rand, sursa de 

existenţă a populaţiei globului în integralitatea sa. 

 

1.1. Locul agroturismului în structura fenomenului turistic 

 Turismul se constituie actualmente în cea mai dinamică activitate umană datorită 

particularităţilor pe care le înmagazinează în semnificaţiile şi funcţiile sale. O dinamică 



accelerată care are drept consecinţe o efervescenţă rar întâlnită la nivelul propriei structuri, 

aflată într-o continuă remodelare prin adăugare de elemente şi valenţe noi. Nu fără temei, ci 

dimpotrivă, într-o profundă cunoştinţă de cauză, unul dintre cercetătorii săi  (Whelan, T. 

1991) îl definea ca „cea mai expansivă industrie a lumii”. Resorturile adânci ale acestei 

evoluţii fulminante constau în reunirea de către turism a două trăsături fundamentale, de mare 

reverberaţie  în plan social şi economic şi anume: instituirea sa ca o modalitate ideală de 

satisfacere unor nevoi umane omniprezente (de recreere, refacere fizico-psihică şi 

culturalizare) respectiv constituirea sa într-o ramură economică extrem de eficientă. Asocierea 

celor două aspecte, generalizant valabile la scara tuturor comunităţilor umane ale globului, îi 

asigură acestuia argumentaţia necesară afirmării în toate ţările şi regiunile. A prezenţei sale 

nelipsite în toate programele şi luările de poziţie ale actorilor politici, în majoritatea absolută a 

strategiilor de dezvoltare regională sau locală. 

 Pentru o judicioasă asumare şi utilizare a încărcăturii de semnificaţii proprie noţiunii 

de agroturism considerăm necesară o poziţionare expresivă a acesteia în matricea fenomenului 

turistic în ansamblul său. Numai astfel factorii decizionali direct implicaţi în dezvoltarea 

acestei forme de turism o vor putea gestiona şi afirma în strânsă corelaţie cu specificul său, 

numai într-un astfel de context eforturile vor putea fi orientate spre realizarea unei oferte 

turistice originale, ce se va adresa nemijlocit unei cereri fidel interesată. 

 În schiţa alăturată (Fig. 1) observăm o holarhie a fenomenului turistic, o dispunere a 

elementelor sale pe trei niveluri ierarhice, cele ale tipurilor, subtipurilor şi formelor de turism. 

Celor patru tipuri fundamentale de turism, fixate după nevoia umană stringentă ce determină 

individul sau grupul de indivizi să opteze pentru practicarea turismului: recreativ (de 

agrement sau loisir), curativ (de refacere fizio-psihică), cultural şi mixt li se  



 
Fig. 1. Locul agroturismului în structura  fenomenului turistic 

 (după Cocean P., 1996) 

asociază, o serie de subtipuri ce reunesc, la rândul lor, numeroase forme de practicare a 

activităţilor turistice. Agroturismul se integrează ca urmare subtipului turismului rural (Fig. 



2), datorită dezideratelor sale polivalente (agrement şi refacere fizico-psihică, agrement şi 

culturalizare), turismului mixt. 

 
 

Fig. 2. Forme de practicare a turismului rural 

 

Prin această poziţionare, agroturismul nu este nici tip, nici subtip de turism, ci o formă 

aparte de practicare a turismului rural, definit, la rândul său, ca un subtip de turism mixt 

caracteristic (alături de turismul urban sau turismul de tranzit). (De menţionat că această 

poziţionare matricială diferă parţial de cea a Organizaţiei Mondiale a Turismului care 

consideră turismul rural ca „o formă de practicare a turismului, care include orice activitate 

turistică organizată şi condusă în spaţiul rural de către populaţia locală”). Ridicarea sa la rang 

de subtip ni se pare cu totul potrivită ca urmare a creşterii continue a complexităţii şi 

înmulţirii formelor de practicare. 

 

1. 2. Dinamica internaţională a agroturismului 

Turismul rural în general şi agroturismul în special şi-au făcut loc, în practică turistică 

internaţională, la început sub forma nivelul unor premise de dezvoltare proprie, în deceniile 

şapte-opt ale secolului trecut, atunci când „industria fără fum” a turismului a îmbrăcat o tentă 



„industrială” veritabilă, generatoare de stress interspecific şi disfuncţii sociale perceptibile. 

Riposta la complexele turistice şi hotelurile gigantice, cu mii de locuri de cazare, la staţiunile 

litorale sau montane aglomerate în sezoanele de vârf, cu forfota lor agresivă,  la costurile 

crescute ale serviciilor turistice etc.,  s-a materializat în orientarea unei anumite fracţiuni a 

cererii turistice, la început modestă, dar într-o creştere continuă pe măsură ce ne apropiem de 

zilele noastre, spre mediul rural, singurul capabil de-a oferi intimitatea necesară actului 

turistic. În acest mediu turistul a regăsit un alt atribut al nevoilor sale existenţiale, atribut 

alungat de asemenea de turismul de tip industrial prin artificializare, şi anume natura, din care 

genetic s-a desprins prin conştiinţă şi culturalizare.  

Ca orice activitate de pionierat, turismul rural, declanşat în ţările intens urbanizate din 

vestul Europei (Olanda, Belgia, Franţa, Germania) a îmbrăcat iniţial o formă ambiguă de 

practicare, simpla descindere în spaţiul rural, pentru un sejur dominat de nevoia de linişte şi 

intimitate, de cunoaştere a specificului local, fiind sinonimă cu practicarea unui altfel de 

turism decât cel general acceptat, în stabilimente de profil şi cu ofertă generoasă. Creşterea 

cantitativă a fluxurilor turistice interesate de un astfel de act turistic, inclusiv prin fidelizarea 

clientelei, dar şi interesul promotorilor locali de-a fi cât mai atractivi şi competitivi a condus 

la diversificarea deosebită a ofertei şi serviciilor, la apariţia unor „nişe” noi, neexploatate.  

Intre acestea, activităţile de tip agroturistic au deschis o pârtie nouă în îmbogăţirea ofertei şi a 

serviciilor de profil. 

Agroturismul autentic se practică în fermele agroturistice, apărute mai ales în 

regiunile europene cu o reţea densă de aşezări rurale precum Masivul Central în Franţa, 

Podişul Ardeni în Belgia, Podişul Bavariei în Germania etc. 

O fermă agroturistică este compusă, în general, din gospodăria fermierului şi anexele 

ei, în care apare un spaţiu de cazare independent, cu toate accesoriile sale moderne (baie, tv., 

telefonie, acces permanent la bucătărie), dar şi  o amenajare cât mai estetică a împrejurimilor. 

Pentru a asigura agrementul turiştilor o perioadă cât mai lungă, fermierul a amenajat pentru 

navigatie şi a populat cu peşti lacul de irigaţii din vecinătate, a deschis trasee de cicloturism 

sau ATV,  a achiziţionat cai pentru hipism, a amenajat terenuri miniaturale pentru diverse 

sporturi sau pârtii pentru schi sau săniuţe (în zonele montane). Alt atribut al fermei este cel de 

ordin gastronomic, meniul turiştilor fiind centrat pe specificul local (dar fără a exclude, la 

cerere, satisfacerea şi a altor preferinţe), din produse „bio” obţinute în ferma proprie sau de la 

fermele învecinate. 



Dintre activităţile agricole incluse în oferta fermelor nu lipsesc cositul cu ustensila 

tradiţională, coasa; strânsul fânului în căpiţe şi clăi; plivitul legumelor; activităţile apicole; 

culesul diverselor roade ale pământului specifice zonei; anumite activităţi pastorale etc. 

Tot în ferme, turiştii (în special femeile) sunt iniţiaţi în prelucrarea tradiţională a  

diverselor produse agricole, de la fibrele de lână, in şi cânepă la producerea dulceţurilor şi 

murăturilor, a distilatelor din fructe şi struguri etc. 

Spre deosebire de fermele agroturistice, pensiunile agroturistice, deşi sunt implantate 

în mediul rural, realizează doar parţial oferta fermelor, proprietarii lor nefiind, în majoritatea 

cazurilor, agricultori veritabili. Asocierea lor cu ferma de animale, cu stupina sau întregul 

bazar de unelte agricole reclamat de cultura diverselor plante este rareori deplină. Ele oferă 

astfel o pseudo-ofertă agroturistică, limitată la ambientul rural, gastronomie şi o serie de 

activităţi recreative mai puţin dependente de muncile agricole propriu-zise (cicloturism, 

hipism, drumeţii etc.). 

O trecere în revistă a evoluţiei turismului rural, respectiv a agroturismului în câteva 

state europene se impune, atât prin prisma decelării unor etape şi tendinţe de dezvoltare, cât 

mai ales a surprinderii elementelor inovative introduse, cele care au subvenţionat afirmarea şi 

răspândirea sa teritorială în continuă creştere. 

Majoritatea cercetătorilor din domeniu se pun de acord că începuturile sale pot fi 

regăsite în activităţile prilejuite, încă din anii 1840-1850, în ceea ce britanicii numeau „grand 

tour”, adică în călătoriile efectuate pe continent de tinerii insulari pentru instrucţie şi recreere. 

Cum ţintele acestor călătorii erau, în epoca respectivă Franţa, Germania sau Elveţia, deducem 

lesne faptul că ţările în cauză se vor instaura în avangarda fenomenului cu toate consecinţele 

favorabile de rigoare. 

În Franţa turismul rural şi agroturismul găsesc condiţii ideale de practicare, ruralul 

francez conservând o zestre materială şi spirituală medievală de excepţie iar agricultura 

afişând o multitudine de ipostaze ale practicării, de la orezăriile din Camargue sau podgoriile 

din Provence, la păstoritul din Alpi sau Pirinei. Primele ferme agro-turistice apar, ca urmare, 

după 1970, înmulţirea lor progresivă fiind stimulată, în deceniile următoare şi de anumite 

prevederi ale PAC (Politica Agricolă Comună) ce presupunea „îngheţarea terenurilor” pentru 

exploatarea agricolă, pentru o anumită perioadă, subvenţiile astfel obţinute fiind investite însă 

în amenajări turistice. Crearea asociaţiei TER (Tourisme et Espace Rural) urmată de 

Federaţia Europeană de Turism Rural (EUROGITES) va asigura sprijinul logistic pentru o 

activitate într-o expansiune continuă, ce înregistra, în 1994, peste 2,5 milioane nopţi cazare în 

adăposturile rurale gestionate de reţeaua „Gîtes de France”. După două decenii, la începutul 



anului 2014, satele de vacanţă şi casele familiale vor număra peste 262 000 locuri, 22,8 % din 

circulaţia turistică a celei mai vizitate ţări din lume (peste 84,7 milioane de turişti în anul 

2013) realizându-se în mediul rural. Regiunile-etalon pentru turismul rural francez au devenit 

Masivul Central, Bretagne, Normandie, Savoie, Provence, Hautes Pyrenees etc. 

Învecinată cu Franţa, Elveţia, o ţară care nu a aderat la Uniunea Europeană dar are un 

spaţiu economic comun cu aceasta, a oferit dintotdeauna turiştilor străini peisaje alpine 

mirifice, dar şi liniştea sau armonia satelor, cu o puternică amprentă tradiţională, din Podişul 

Elveţiei, Munţii Jura sau zona Neuchatel. Gospodăria fermierului elveţian are îndelungate 

tradiţii în ceea ce priveşte punerea la dispoziţia călătorilor a unor spaţii de cazare 

complementare nevoilor habitaţionale ale proprietarului iar gastronomia rurală satisface cu 

succes pe cei care o accesează. 

Având un patrimoniu turistic natural şi antropic redutabil, Austria defineşte „satele 

turistice de recreaţie”, pe care le putem întâlni în Tirol, Carintia sau Burgenland. Dacă în 

primele două regiuni, cu trăsături predominant muntoase, peisajul natural spectaculos şi 

condiţiile climatice alcătuiesc o consistentă parte a ofertei atractive, în Burgenland, teritoriu 

suprapus piemontului Alpilor şi zonei colinare dunărene, se afirmă un intens turism oenologic 

(viticol), practicat în pensiuni agroturistice tipice (Fig. 3). Pe Valea Gailtal fermele zootehnice 

de bovine cooabitează, în aceeaşi gospodărie impecabil întreţinută, cu activităţile agroturistice 

pe care le susţin logistic şi gastronomic.  

 



 
 

Fig. 3. Pensiune turistică în Burgenland, Austria.  

 

În Germania orientarea spre practicarea turismului rural debutează în anii ’60 ai 

secolului trecut, odată cu resimţirea tot mai acută a efectelor negative ale urbanizării şi 

industrializării, respectiv ale turismului de tip industrial. Acum sunt asaltate de turişti satele în 

curs de depopulare din Munţii Pădurea Neagră, Podişul şi Alpii Bavariei, dar şi cele din 

podişurile centrale sau câmpia nordică a Germaniei. 

În Polonia funcţionează actualmente peste 3 000 sate turistice răspândite în Carpaţii 

polonezi, podişurile Lublin şi Malopolska, dar şi în mirifica Mazurie împestriţată de miile de 

lacuri cuibărite între morenele glaciare. 

Italia îşi face semnalată prezenţa în turismul rural european încă din anul 1965 când ia 

fiinţă ANAAT (Asociazione Nationale per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio), instituţie 

cu atribuţii majore în promovarea noilor tendinţe din domeniu. Ca urmare se înregistrează o 

puternică afirmare a turismului rural în Toscana, Abruzzo, Adige, Venetto, Sicilia. Programul 

„vacanţelor verzi” se dovedeşte de un real succes, pe lângă sejurul asigurat în regiunile rurale 

străinilor cu posibilităţi materiale ce şi-au achiziţionat proprietăţi şi case de vacanţă în acest 

scop. 



Danemarca a introdus, pentru exploatarea ruralului propriu, programul „vacanţelor 

active”,  Belgia şi-a concentrat activităţile de acest tip îndeosebi în Podişul Ardeni iar Olanda 

în regiunea de poldere, unică prin peisajul său. 

În Norvegia, satele turistice sunt localizate preponderent în zona litorală, pe ţărmurile 

fiordurilor şi numeroaselor lacuri glaciare (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Baze turistice rurale în Norvegia  

Resursele de dezvoltare ale agroturismului european sunt deosebite dacă ne raportăm 

la ponderea fermelor agricole care deţin spaţii de cazare turistică în totalul fermelor existente. 

Astfel, de la o pondere maximă de peste 20 % înregistrată în Suedia, procentul scade la 12 % 

în Austria, 8-10 % în Olanda şi Germania, cca 5 % în Franţa etc. 

(http://geotourweb.com/nouvelle_page_125.htm)  

Tendinţa actuală în turismul rural european este cea de specializare tot mai riguroasă 

în funcţie de opţiunile cererii, de exploatare a unor „nişe” proprii. Astfel au apărut fermele 

specializate în turismul sporturilor de iarnă, hipic, piscicol, cinegetic, în primirea copiilor, 

grupurilor sau handicapaţilor, veloturism sau agrement hivernal etc. Îngustarea nişei este 

contrabalansată de fidelizarea mai accentuată a clientelei prin adaptarea riguroasă a ofertei de 

bunuri şi servicii solicitate de aceasta. 



Concomitent şi corelabil cu tendinţa susmenţionată se diversifică tipologic şi 

infrastructura aferentă, baza tradiţională în turismul rural francez, numită „gîte”, devenind gîte 

rural, gîte d’enfant, gîte de grup, gîte d’etape, la care se asociază camerele de oaspeţi şi 

popasurile de recreere (chalets-loisirs) (Monet F., citat de Daniela Matei, 

http://incubator.ccmimm.ro/ro/incubator_tehnologic_iasi/curs_ta.pdf). 

Ca modele de dezvoltare a turismului rural într-o serie de ţări comunitare, Comisia 

Europeană ne oferă 15 studii de caz ce pot fi urmate de noii promotori, studii referitoare la 

următoarele zone : Ballyhoura (Irlanda), Basilicate (Italia), Bregenzerwald şi Lungau 

(Austria), Pays cathare şi Vosges du Nord (Franţa), Montana de Navarra (Spania), Sitia 

(Grecia), Trossachs (Marea Britanie), Vale do Lima (Portugalia), Sachsische Schweiz 

(Germania), Schouwen West (Olanda), Pohjois-Karjala (Finlanda), Vallonbruk i Uppland 

(Suedia) şi Skaftarhreppur (Islanda). Fiecare zonă relevă particularităţi proprii, o ofertă 

specifică, ceea ce, prin însumare, pune la dispoziţia altor actori interesaţi de promovarea 

acestui tip de turism o gamă variată de modele de punere în valoare a spaţiului rural pe care-l 

gestionează. 

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_tourism_rural_urban_co

astal/iqm_rural_fr.pdf ) 

În concluzie, turismul rural se află, în plan european, dar şi la nivelul celorlalte 

continente, îndeosebi cel american, pe curba ascendentă a afirmării sale, Spania sau Grecia 

din bazinul mediteraneean diversificându-şi oferta în domeniu precum o fac Norvegia, Suedia 

sau Finlanda situate la extremitatea nordică a continentului. Pentru ţările nou intrate în 

Uniunea Europeană în anul 2007, între care şi România, problema care se pune este cea de 

racordare a pieţei agroturistice naţionale la cea comunitară şi ridicarea standardelor calitative 

ale infrastructurii, bunurilor şi serviciilor oferite turiştilor. 

 

1. 3. Apariţia şi evoluţia agroturismului în România 

Premisele apariţiei agroturismului în ţara noastră datează încă din secolul XIX când 

apar primele activităţi integrabile, prin scopul şi forma lor de practicare, fenomenului turistic 

în ansamblul său. În acea perioadă de pionierat, când infrastructurile cu funcţie turistică 

lipseau, cazarea la localnici sau în stânele şi sălaşele din regiunile montane vizitate era un fapt 

obişnuit. De aici şi până la a cunoaşte şi admira realităţile locului, obiceiurile şi tradiţiile 

diferitelor zone etnografice n-a fost decât un pas, făcut cu dezinvoltură de toţi cei care s-au 

aflat într-o atare situaţie. Atât de cunoscuta şi apreciata  „ospitalitate românească” şi-a etalat 

disponibilităţile tocmai cu astfel de prilejuri pe care astăzi le-am numi agroturism autentic. 

http://incubator.ccmimm.ro/ro/incubator_tehnologic_iasi/curs_ta.pdf


Istoria atestată a agroturismului românesc numără ca urmare câteva decenii, 

instituţionalizarea sa realizându-se practic în anul 1972 când, prin Ordinul Ministerului 

Turismului (OMT, nr. 297) din cele peste 13 000 localităţi rurale ale ţării sunt alese 118 în 

vederea amenajării ca sate turistice.  

Preocupările autorităţilor vremii pe coordonata afirmării turismului rural se dovedesc 

mai mult decât susţinute, în anul următor, 1973, prin Ordinul Ministerului Turismului nr. 744, 

primele 14 sate turistice primind acest statut şi devenind funcţionale. Ele sunt răspândite pe 

întreg cuprinsul ţării, din Delta Dunării până pe platformele de nivelare ale Carpaţilor, 

Murighiol şi Crişan din zona deltaică stând alături de Sibiel, Vatra Moldoviţei, Tismana, 

Vaideeni, Gărâna, Bogdan Vodă, Şirnea sau Fundata. Selecţia acestora a avut în vedere, în 

primul rând, specificitatea ofertei, satelor pescăreşti din Deltă adăugându-li-se satele cu 

funcţii viticole şi pomicole din Subcarpaţi, cele cu aşezăminte religioase din Bucovina sau 

Maramureş sau satele cu tradiţii pastorale din Carpaţii Meridionali sau Orientali. 

Pe aceeaşi linie a instituţionalizării menţionăm înfiinţarea, în 1990, a Comisiei Zonei 

Montane, metamorfozată, în 1993, în Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană. 

Contribuţia acesteia la demararea activităţilor în noua formă de turism a fost concretizată în 

propuneri legislative menite a optimiza iniţiativele din domeniu, în lansarea de proiecte şi 

programe destinate valorizării ofertei atractive rurale. 

Un impuls consistent a dat activităţilor din turismul rural românesc programul 

PHARE, derulat între anii 1995-1998, finanţat din fonduri europene şi centrat pe afirmarea 

acestuia în patru areale-pilot din Bucovina (Vama), Maramureş (Vadu Izei), Munţii Apuseni 

(Valea Arieşului) şi Carpaţii Meridionali (Rucăr-Bran). El a oferit modele ilustrative de 

amenajare a pensiunilor turistice şi agroturistice, de organizare a spaţiului turistic rural, de 

funcţionare eficientă a acestora. 

Alte jaloane legislative care au vizat dezvoltarea turismului rural în ţara noastră sunt 

Legea nr. 145/1994, referitoare la promovarea turismului rural în regiunea dobrogeană (Delta 

Dunării şi Litoralul Mării Negre) respectiv cea carpatică; Ordinul Ministerului Turismului nr. 

20/1995, privind normele şi criteriile de clasificare a pensiunilor turistice şi agroturistice şi 

Ordinul Ministerului Turismului nr. 59/1995 de înfiinţare în cadrul acestuia a Comisiei 

tehnice pentru afirmarea turismului rural. 

Un impact deosebit de favorabil pentru promovarea turismului rural, inclusiv a agro-

turismului îl are apariţia, în anul 1994, a Asociaţiei Române de Turism Rural, Ecologic şi 

Cultural (ANTREC), afiliată, din anul următor, 1995, la Federaţia Europeană de Turism 

Rural (EUROGITES).  Ea lansează cu aplomb un program întitulat „Vacanţe la ţară” (ilustrat 



în detaliu în buletinul informativ cu acelaşi titlu, având o apariţie lunară) ce se va dovedi, prin 

ediţiile  de primăvară-toamnă, de un real succes, anul acesta desfăşurându-se a XXIII-a ediţie. 

Oferta sa atractivă include tot ceea ce satul românesc are mai de preţ la nivelul obiceiurilor, 

tradiţiilor, folclorului şi gastronomiei, cazarea realizându-se în locaţii rurale de tipul 

pensiunilor turistice şi agroturistice, dar şi în gospodăriile localnicilor. ANTREC-ul devine în 

scurt timp un for naţional cu o autoritate recunoscută în domeniu, la expertiza sa apelând un 

număr în creştere exponenţială de actori interesaţi de promovarea turismului rural.  

Organizaţia susmenţionată este implicată, alături de Ministerul Turismului sau 

Autoritatea Naţională pentru Turism, în clasificarea şi omologarea pensiunilor turistice şi 

agroturistice; în profesionalizarea personalului din turism, organizând cursuri de pregătire şi 

perfecţionare a acestuia; desfăşoară campanii de publicitate menite a face cunoscute noutăţile 

şi oportunităţile domeniului; deschide şi finanţează centre de informare turistică etc. 

În Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aferent perioadei 2007-2013, 

măsurile 312 şi 313 ale Axei 3 au în vedere dezvoltarea turismului rural, inclusiv a 

agroturismului, ca modalităţi de înmulţire a locurilor de muncă în sate, prin edificarea de noi 

infrastructuri turistice şi îmbunătăţirea ofertei acestora. 

Într-un atare context, favorabil dezvoltării spaţiului rural în toate componentele sale, 

apar pe harta României o serie de zone şi areale cu o puternică afirmare a turismului rural şi 

agroturismului între care Culoarul Rucăr-Bran, Mărginimea Sibiului, Bucovina, Maramureş, 

Munţii Apuseni, depresiunile Giurgeu şi Ciuc, Delta Dunării, Subcarpaţii Getici, Munţii 

Banatului etc. 

Culoarul Rucăr-Bran, numit adesea şi „leagănul turismului rural românesc”, este 

ataşat, ca localizare geografică, Carpaţilor Meridionali, fiind zona cu cea mai veche şi intensă 

activitate de acest gen. Peisajul natural al Bucegilor şi Pietrei Craiului, cu abrupturi, creste, 

peşteri şi avene se asociază antropizării îndelungate materializată în aşezări rurale cu o zestre 

materială şi spirituală de o mare bogăţie şi originalitate. Localităţi precum Moeciu de Sus şi 

Moeciu de Jos, Fundata, Şirnea, Dâmbovicioara, Podu Dâmboviţei, Peştera, Rucăr, Bran 

devin centre de focalizare a cererii turistice interesată de un sejur într-un cadru natural 

pitoresc, cu o gastronomie puternic ancorată în tradiţiile locurilor.  

Mărginimea Sibiului este un exemplu clasic de reconversie economică, de la 

păstoritul transhumant, care secole la rând a asigurat prosperitatea ţinutului, la turismul rural 

actual. Intrarea în declin a păstoritului ca urmare a mutaţiilor din câmpul economic, politic şi 

social, inclusiv a unor reglementări restrictive privind deplasarea efectivelor de animale 

formulate de forurile comunităţii europene, a impus reorientarea locuitorilor regiunii spre alte 



ocupaţii, cea mai profitabilă şi incitantă dovedindu-se turismul.  Tradiţiile şi obiceiurile 

pastorale, gastronomia bogată şi folclorul  autentic se constituie aici într-o ofertă atractivă 

certă, în 2009 funcţionând deja 118 pensiuni, majoritatea în localităţile Sibiel (34), Gura 

Râului (18), Cisnădioara (12),  Sălişte (10) şi Sadu (9).  

,,Ţara Maramureşului”, cu civilizaţia lemnului dusă la o măiestrie inegalabilă, 

reflectată în turlele zvelte ale bisericilor din lemn, cu tradiţiile, obiceiurile şi folclorul său 

nealterate, ci dimpotrivă, îmbogăţite de trecerea vremii, cu peisajul natural de o rară 

frumuseţe a oferit condiţii prielnice afirmării turismului rural şi agroturismului în localităţi 

precum Vadu Izei, Bârsana, Bogdan Vodă, Ieud, Mara, Ocna Şugatag, Coştiui, Săcel, Moisei 

etc. 

Delta Dunării s-a înscris încă de la primele iniţiative de diseminare a activităţilor 

turistice pe teritorii cât mai largi şi diversificate ca potenţial atractiv în avanpostul acestora. 

Satele deltaice Murighiol, Crişan, Sfântu Gheorghe, Letea sau Caraorman devin ţinta turiştilor 

preocupaţi de un sejur într-un peisaj cu totul inedit al canalelor, grindurilor şi bălţilor 

înconjurătoare. Pescuitul, vânătoarea, navigaţia de agrement şi gastronomia pescărească 

asigură vizitatorilor satisfacerea deplină a opţiunii formulate. 

Bucovina şi-a lărgit extrem de mult, prin turism rural şi agro-turism, oferta turistică 

generală, centrată îndeosebi pe turism cultural (religios). Localităţile în vatra cărora sunt 

amplasate celebrele biserici cu fresce exterioare (Voroneţ, Suceviţa, Vatra Moldoviţei sau 

Arbore) şi-au înmulţit de la an la an pensiunile, iar alte aşezări precum Vama, Frasin, Şaru 

Dornei, Iacobeni, Cârlibaba etc., s-au integrat domeniului prin amenajări numeroase de baze 

similare. 

Munţii Apuseni, consideraţi printre cei mai populaţi din Europa, oferă condiţii propice 

de afirmare a turismului rural în ineditele „sate-crânguri” ce le populează văile meandrate, dar 

şi versanţii şi platourile Scărişoara-Ocoale, Poieni, Vaşcău sau Zece Hotare. Cadrul natural cu 

bazarul morfologic oferit de prezenta tuturor tipurilor de roci (vulcanice, sedimentare şi 

metamorfice), dar mai ales de prezenta a peste 4 000 peşteri şi 55 sectoare de chei şi defilee, 

se transformă într-un decor mirific pentru activitătile turistice legate de spaţiul rural din 

bazinul Văii Arieşului, Ţara Zarandului, Ţara Beiuşului sau depresiunea Huedinului. 

Localităţi precum Rimetea, Sălciua (Fig. 5), Albac, Arieşeni, Gârda, Pietroasa, Vaţa de Jos 

sau Sâncraiu au depăşit  deja dificilul prag al receptării largi de către fluxurile de turişti 

români, dar şi din străinătate (Rimetea atrăgând grupuri masive de turişti din Ungaria, şi nu 

numai). 



Depresiunile Giurgeu şi Ciuc, circumscrise administrativ judeţului Harghita, relevă 

de asemenea o activitate prodigioasă în sfera turismului rural şi agroturismului. Îmbinarea 

permanentă a valenţelor atractive ale cadrului natural şi creativităţii antropice, dar şi 

preocuparea factorilor locali pentru dezvoltarea unei economii alternative, a stimulat 

amenajarea de pensiuni turistice şi agroturistice (238 unităţi în 2007). Ele sunt legate 

funcţional îndeosebi de destinul unor mici staţiuni precum Harghita Băi, Borsec, Tuşnad, 

Jigodin Băi, Sântimbru etc. Pensiuni turistice funcţionează şi în alte localităţi (Sâncrăieni, 

Mădăraş, Joseni, Lăzarea), fenomenul fiind într-o expansiune evidentă. 

Subcarpaţii Getici au un potenţial agroturistic impresionant, dat de favorabilitatea 

condiţiilor de practicare a agriculturii în toată diversitatea ramurilor şi subramurilor sale, de 

popularea veche şi intensă, de succesiunea de zone etnografice înşiruite între Dâmboviţa şi 

Valea Jiului. Dealtfel între primele sate turistice selectate au figurat Vaideeni şi Tismana la 

care trebuie adăugate desigur Polovragi, Corbii Mari etc. 

 

 

Fig. 5.  Pensiunea Sub Piatră, Sălciua 

 

 

 



1. 4. Sustenabilitatea şi durabilitatea agroturismului 

Cele două atribute ale dezvoltării economice şi sociale actuale, nelipsite din orice 

reflecţie asupra rolului şi destinului acesteia, se regăsesc, în cea mai convingătoare ipostază, 

atât în structura turismului rural, cât şi a uneia dintre formele sale de practicare care este 

agroturismul. 

Sustenabilitatea celor două modalităţi de practicare a agrementului în spaţiul rural este 

asigurată în primul rând de resursele atractive extrem de bogate şi diversificate ale acestuia, 

de permanenta lor îmbogăţire şi reciclare prin creativitatea umană. În al doilea rând, ele devin 

sustenabile datorită nevoii în creştere manifestată în opţiunile cererii turistice pentru astfel de 

valori. Se asigură astfel binomul indispensabil practicării turismului şi anume resursa atractivă 

şi fluxul de turişti interesaţi de perceperea ei. Aspectul sustenabilităţii turismului rural este 

sugestiv surprins de Trigano G. (1988) în formularea ce urmează: „Spaţiul rural este ultimul 

loc unde posibilităţile de dezvoltare turistică sunt fără limite şi unde posibilităţile de inovare 

suferă cele mai puţine constrângeri”. 

Caracterul durabil este conferit în agroturism de certitudinea practicării agriculturii 

atâta vreme cât va exista fiinţa umană, ea asigurându-i acesteia hrana indispensabilă 

supravieţuirii. Este evident că modalităţile de practicare a agriculturii evoluează, că anumite 

practici tradiţionale sunt substituite, datorită progreselor tehnologice cu altele, că satele devin, 

treptat, veritabile muzee virtuale ale meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor. Ce pot fi 

conservate cu acest scop, al rememorării şi plonjării în tipuri revolute, actul turistic cultural 

îmbrăcând adesea (precum în cazul obiectivelor istorice rămase doar la nivelul vestigiilor 

simbolice) o astfel de ipostază spirituală. 

Practic, caracterul durabil al agroturismului poate fi asigurat printr-o serie de 

intervenţii ale promotorilor săi, cu concursul nemijlocit al comunităţii umane ce populează 

teritoriul în cauză. Printre iniţiativele avute în vedere în acest cadru, menţionăm: 

- conservarea (prin protecţie, exploatare adecvată şi perpetua împrospătare) a 

culturii populare, a etnografiei spaţiului rural respectiv. În acest mod se va 

asigura, pentru o perioadă nedeterminată, resursa atractivă capabilă să 

satisfacă cererea turistică interesată. La rândul său, turismul rural va oferi 

logistica necesară, inclusiv cea de ordin financiar pentru susţinerea 

tradiţiilor, obiceiurilor şi ocupaţiilor din lumea satului; 

- protecţia structurală şi estetică a peisajelor naturale şi culturale, în primul 

rând a patrimoniului construit al aşezărilor rurale, ce oferă cadrul de 

desfăşurare al activităţilor acestei forme de inedite de turism; 



- transformarea agroturismului într-o ramură efervescentă, rentabilă, a 

economiei rurale, complementară vechilor ocupaţii aducătoare de venit; 

- optimizarea funcţională a activităţii agroturistice prin conlucrarea 

armonioasă, lucrativă, între actorii domeniului turistic, populaţia rurală şi 

autorităţile locale; 

- gestiunea eficientă, inclusiv prin monitorizare permanentă, a fenomenului 

agroturistic, în vederea menţinerii unor raporturi echilibrate cu celelalte 

forme de valorificare a resurselor locale etc. 

- politici ferme de sprijinire şi susţinere a ocupaţiilor tradiţionale din mediul 

rural prin asigurarea pieţei de desfacere a produselor realizate, dar şi de 

instruire adecvată a viitorilor practicanţi; 

- menţinerea unei componente ecologice permanente, responsabilă de 

echilibrul environmentului.  

Durabilitatea turismului rural în general şi a agroturismului în special nu poate 

fi imaginată fără menţinerea şi îmbogăţirea continuă a unor standarde calitative, a 

adaptării permanente a ofertei la opţiunile cererii. 

In directiva sa „Pour un tourisme rural de qualite” (Pentru un turism rural de 

calitate), formulată la Bruxelles în anul 2000, Comisia Europeană stipulează 15 

principii călăuzitoare ale gestiunii calitative a turismului rural şi anume (4) : 

- integrarea  tuturor structurilor şi funcţiilor turistice într-un ansamblu 

coerent, având calitatea de resort fundamental;  

- autenticitatea, este o trăsătură de bază a ofertei căutată de turişti. Trebuie 

etalată discret, nu ostentativ sau caricatural; 

- originalitatea resursei atractive şi a serviciilor satisfac nevoia de inedit şi de 

aventură a turiştilor în general;  

- abordarea realistă a pieţei, are drept scop identificarea atuurilor competitive 

în raport cu alţi actori locali ce acţionează în domeniu; 

-  dezvoltarea durabilă, în cadrul unor microsisteme fragile precum cele rurale 

presupune permanenta corelare cu impactul posibil al turismului asupra 

viabilităţii lor; 

- orientarea spre consumatori, se realizează prin apropierea de turişti, prin 

cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor acestora; 

- echitate pentru toţi turiştii, presupune ca toţi vizitatorii să fie trataţi 

asemănător şi nu diferenţiat, inclusiv cei cu nevoi particulare 



- grijă pentru detalii, conform dictonului că „detaliile fac diferenţa”, incumbă 

oferirea de informaţii şi servicii suplimentare, verificarea meticuloasă a 

echipamentelor etc., 

- raţionalitatea, vizează selectivizarea ofertei (mai bine mai puţine lucruri 

bune decât mai multe mediocre); 

- parteneriatele, cooperarea cu instituţiile şi persoanele interesate, devin un 

factor favorabil afirmării actului turistic în general;  

- interdependenţa fructuoasă cu alte activităţi (agricole, meşteşugăreşti, din 

comerţ sau transporturi) poate ridica mult calitatea turismului rural; 

- durabilitatea poate fi asigurată prin planificare riguroasă;  

- angajamentul şi entuziasmul personalului este o condiţie a reuşitei. El 

trebuie motivat adecvat;  

- comunicarea  directă, liberă cu turiştii este un mijloc eficace de-a le rezolva 

opţiunile şi ai satisface. Cunoaşterea fluentă a unei limbi de mare circulaţie 

internaţională devine o condiţie sine qua non a ridicării standardului calitativ 

în turismul rural românesc; 

- urmărirea (monitorizarea) permanentă a impactului asupra turiştilor, 

intreprinderilor, populaţiei locale şi mediului este o garanţie a stabilităţii şi 

gestiunii eficiente a turismului rural practicat.  

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/towards_quality_to

urism_rural_urban_coastal/iqm_rural_fr.pdf) 

Pentru a fi cu adevărat durabil, turismul rural şi agroturismul, trebuie să fie 

competitive atât în interiorul domeniului turistic în general, unde competiţionează cu alte tipuri, 

subtipuri sau forme de turism, cât şi în concurenţa cu alte forme de valorificare economică a 

teritoriului (agricolă propriu-zisă, forestieră, industrială, imobiliară). Principiul avantajului comparativ 

trebuie să fie de partea sa, detasându-l în competiţia astfel creată. 

 

 

 

2. RESURSELE ATRACTIVE ALE AGROTURISMULUI DIN GAL SUD-VEST 

SATU MARE 

2.1. Satul ca locație de derulare a agroturismului 

Așezările din cadrul GAL Sud-Vest Satu Mare se constituie sub forma unui sistem 

ierarhizat, în cadrul căruia pot fi puse în evidență trei nivele de integrare (conform PATN – 

Rețeaua de localități): localități de rangul III – orașul Tășnad, localități de rangul IV – satele 



reședință de comună și localitățile de rangul V – satele componente ale comunelor și sate 

aparținând orașului Tășnad. 

Tabel 1 – Ierarhia localităţilor din GAL Sud-Vest Satu Mare 

UAT 
Localitate  

de rangul III 

Localitate 

 de rangul IV 

Localitate  

de rangul V 

TĂȘNAD 

Tășnad  Blaja 

  Cig 

  Sărăuad 

  Rațiu 

  Valea Morii 

Andrid 
 Andrid Irina 

  Dindești 

Berveni  Berveni Lucăceni 

Cămin  Cămin  

Căpleni  Căpleni  

Ciumești 
 Ciumești Berea 

  Viișoara 

Cehal 
 Cehăluț Cehal 

  Orbău 

Căuaș 

 Căuaș Ady Endre 

  Ghenci 

  Rădulești 

Petrești  Petrești Dindeștiu Mic 

Pir 
 Pir Piru Nou 

  Sărvăzel 

Pișcolt 
 Pișcolt Resighea 

  Scărișoara Nouă 

Sanislău  Sanislău Horea 

Săcășeni  Săcășeni Chegea 

Santău 
 Santău Chereușa 

  Sudurău 

Sălacea  Sălacea Otomani 

Săuca 
 Săuca Becheni 

  Cean 

 
  Chisău 

  Silvaș 

Tiream 
 Tiream Portița 

  Vezendiu 

Urziceni  Urziceni Urziceni Pădure 

 

În raport cu unitățile de relief existente pe teritoriul GAL-ului, aproximativ 30% din 

localități sunt poziționate în cadrul arealului deluros aparținând Dealurilor Tăşnadului, iar 

restul de 70 % sun poziționate în cadrul subunităților aparținând Câmpiei de Vest (Câmpia 

Săcășeni, Câmpia Voivozi- Urziceni, Câmpia Șilindru – Carei, Câmpia Ecedea și Culoarul 

Ierului). În ciuda răspândirii predominante în subunități de câmpie, care, teoretic ar putea 



induce o monotonie accentuată în cadrul rețelei de așezări, se constată, dimpotrivă, o 

diversitate morfo-tipologică ridicată. Acest fapt are la bază modul de interacțiune al factorilor 

genetico-evolutivi care au acționat la nivelul rețelei de așezări: 

 Factorii fizico-geografici, care prin conjugare, s-au constituit ca un complex de 

condiționare care și-a pus amprenta asupra  configurației plan-spațiale, texturii și 

structurii așezărilor rurale. Astfel, suprafețele topografice cvasiorizontale 

aparținând luncilor, podurilor de terase fluviatile și interfluviilor se racordează cu 

suprafețele înclinate aparținând frunților de terase și versanților, fapt ce a 

determinat alăturarea, pe suprafețe relativ mici, a unor areale care prezintă maximă 

favorabilitate morfodinamică cu areale caracterizate de restrictivitate medie sau 

chiar ridicată (prezența versanților afectați de alunecări de teren). În acest context, 

așezările umane au evoluat adaptându-se acestor aspecte de 

favorabilitate/restrictivitate. 

 Factorii istorici, care și-au pus amprenta prin alăturarea, în timp, a trei grupuri 

etnice care au completat treptat zestrea culturală a spațiului vizat. Români, 

maghiari și șvabi au contribuit la constituirea unui mozaic etno-cultural care în 

prezent poartă pecetea unei maturități, a unui echilibru bazat pe respect reciproc 

dar și pe deziderate și aspirații comune. În acest context, elementele specifice celor 

trei segmente etno-culturale se regăsesc atât în arhitectura tradițională, în practicile 

agricole reflectate în modul de structurare a vetrei satelor dar și în modul de 

organizare a gospodăriilor.  

Conjugarea celor două categorii majore de factori au condus la situaţii diverse din 

punctul de vedere al conformaţiei spaţiale a localităţilor, fiind prezente sate cu 

vatră de tip liniar, poligonal dar şi cu vetre neregulate. În ceea ce priveşte structura, 

sunt prezente sate cu structură adunată (dominantă în localităţile poziţionate în 

subunităţile de câmpie) dar şi răsfirată (întâlnită în aşezările din subunităţile 

deluroase). Existenţa mai multor subtipuri este de natură să ofere o diversitate 

suficient de ridicată a peisajului rural astfel încât acestea să reprezinte un element de 

atractivitate pentru anumite categorii de turişti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influenţa factorilor menţionaţi anterior este resimţită şi la nivelul modului de 

organizare a gospodăriilor. Astfel, o mare parte din gospodării prezintă o structură 

caracterizată de prezenţa unei clădiri principale, cu funcţie rezidenţială, de formă 

dreptunghiulară, cu flancul mai lung aliniat la una din limitele laterale de proprietate, la care 

se adaugă una sau două clădiri anexe cu rol de depozitare şi/sau adăpost pentru animale, 

dispuse în partea median – posterioară a parcelei. Se remarcă faptul că, de cele mai multe ori, 

parcelele au formă dreptunghiulară sau poligonală alungită de-a lungul axei perpendiculare pe 

drum, astfel că frontul la stradă este mai îngust decât lateralele parcelei. 

În cazul gospodăriilor moderne, modul de organizare diferă puţin, începând de la 

faptul că la clădirea principală poate fi prezent un etaj sau o mansardă, în timp ce curtea este 

partajată între spaţii cu funcţie estetică în detrimentul spaţiilor de producţie a legumelor.  

O notă de diferenţiere în structura aşezărilor rurale este dată de caracteristicile tramei 

stradale. Astfel, în cazul satelor din subunităţile de câmpie, se constată dominanţa unui profil 

stradal lat, cu o foarte clară delimitare a funcţiunilor, începând cu trotuarul, şanţul de colectare 

  

Fig. 7. Stânga:Casă tradiţională şvăbească, actualmente muzeu sătesc (Foieni); Dreapta: Casă 

modernă (Săcăşeni) 

Fig. 6. a:Casă tradiţională şvăbescă (Tiream); b: anexa gospodărească datând din 1882, 

(Tiream) 



a apelor pluviale şi, în centru, drumul propriu-zis; toate acestea sunt asamblate în manieră 

simetrică, fapt ce conduce la un aspect de “perspectivă” asupra străzilor şi care, totodată, 

contribuie la creşterea siguranţei pietonilor. Din punct de vedere al profilului plan-spaţial al 

tramei stradale, se constată dominanţa segmentelor rectilinii şi a intersecţiilor în unghi drept, 

fapt ce contribuie la conferirea unui aspect ordonat pentru vatra localităţilor în cauză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul localităţilor din subunităţilor deluroase profilul stradal este net diferit, în 

condiţiile în care, datorită constrângerilor de relief, lipseşte, uneori, fie trotuarul fie şanţul, iar 

traseul străzilor este mult mai sinuos, fapt ce imprimă vetrei un aspect mai neregulat. 



 

Fig. 9. Rețeaua de localități din cadrul Gal Sud-Vest Satu Mare 

 

Rețeaua rutieră prezentă în regiune este compusă din trei categorii de drumuri: 

comunale, județene și naționale. Densitatea rețelei este satisfăcătoare, însă un element negativ 

este reprezentat de starea necorespunzătoare a acestor drumuri, care cu excepția șoselei E 671, 

care străbate de la nord la sud pe o scurtă distanță regiunea, și a unor segmente de drumuri 

județene modernizate recent, restul sectoarelor prezintă deficiențe calitative, contribuind la 

inhibarea fluxurilor turistice chiar spre locații cu potențial și imagine turistică formată, cum 

este cazul stațiunii Tășnad. Se impune așadar reconsiderarea priorităților investiționale, a 

proiectelor publice, care să prioritizeze modernizarea căilor de acces spre diversele obiective 



din regiune și care să permită derularea în bune condiții a fluxurilor turistice și care să 

încurajeze conceperea unor circuite turistice tematice.  

 

Dotările tehnico-edilitare 

Unul din elementele care contribuie în mod hotărâtor la creșterea calității condițiilor 

de locuit este reprezentat de dotarea tehnico-edilitară. Rețelele de alimentare cu energie 

electrică, gaze naturale, apă și rețeaua de canalizare au beneficiat de ample lucrări de 

extindere și modernizare. La nivelul unităților – administrativ teritoriale din GAL SV Satu 

Mare se constată, pe de o parte, existența unor localități în care aceste dotări au extensiune 

semnificativă (Petrești, Cămin, Foieni, Urziceni), cu un grad ridicat de racordare a 

gospodăriilor, iar pe de altă parte, se constată că la nivelul altor localități cea mai mare parte a 

gospodăriilor sunt racordate doar la rețeaua de alimentare cu energie electrică, celelalte rețele 

fiind slab reprezentate (Urziceni Pădure, Horea, Scărișoara, Ghilești, Chegea, etc.), fapt ce 

impune adoptarea unor măsuri și de inițiere a unor proiecte de extindere a acestor rețele, cu 

conectarea unui număr cât mai ridicat de gospodării. O astfel de măsură este de natură a crește 

gradul de atractivitate a localităților respective pentru populația tânără pe de o parte, iar pe de 

altă parte este de natură să confere un cumul de atribute de minim confort pentru gospodăriile 

ce se doresc a fi integrate în activitățile agroturistice. 

Serviciile sanitare au rolul, pe de o parte de a asigura cadrul unei dezvoltări la 

standarde moderne a localităților, iar pe de altă parte de a completa în mod firesc cadrul de 

derulare a activităților turistice. Imbucurătoare este existența la nivelul fiecărei comune a 

cabinetelor medicale, a dispensarelor medicale și în unele cazuri, chiar cu existența unor 

cabinete stomatologice (Berveni, Petrești, Pișcolț), la care se adaugă un număr suficient de 

farmacii. 

Servicii culturale prezente în unitățile administrativ – teritoriale completează cu 

elemente de particularitate locală tabloul general de atractivitate turistică. În măsura în care 

aceste servicii sunt prezente și valorifică un patrimoniu antropic divers (vezi cap. 3), ele pot 

conferi valențe culturale activităților turistice, armonizate cu alte elemente de specificitate 

locală, cum sunt cele gastronomice și meșteșugărești. Spațiile special dedicate acestor servicii 

– cămine culturale, case memoriale au, pe de altă parte și un potențial rol de locații de 

desfășurare a unor evenimente care pot fi valorificate turistic: festivaluri, comemorări ale unor 

personalități locale, concursuri, evenimente literar-artistice, etc. 

2.2. Peisajul cultural rural 



Expresie a relaţiilor instituite între componentele naturale şi cea antropică, peisajul 

rural de pe  teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare poate fi subdivizat în două tipuri majore: 

piesajul habitaţional rural şi peisajul agricol (Cocean P. David Nicoleta, 2014), cu o serie de 

subtipuri fiecare. 

a. Peisajul habitaţional rural. În constituirea şi diferenţierea acestuia au conlucrat 

factorii naturali, istorici şi socio-economici. Aşa cum s-a arătat în prima parte a capitolului, 

aparenta monotonie a cadrului natural a fost compensată de mixajul etno-cultural, rezultatul 

fiind unul reflectat în modul de organizare a gospodăriilor. O amprentă importantă asupra 

diferenţierilor la nivelul structurilor habitaţionale a fost lăsată şi de poziţionarea în raport cu 

principalele axe de comunicaţie, care au indus o diferenţiere la nivel teritorial.  

a.1. Astfel, proximitatea centrelor urbane, pe de o parte, şi amplasarea pe axe 

rutiere principale pe de altă 

parte, au stat la baza unor 

aşezări rurale cu valenţe de 

centralitate. Cumularea, în 

numeroase a acestor atuuri 

poziţionale cu funcţii 

administrative (centre de 

comună) a condus la 

individualizarea unor aşezări 

rurale cu rol coordonator, atât în 

ceea ce priveşte administrația 

locală, dar şi fluxurile de circulaţie, serviciile educaţionale şi sanitare. În aceste 

condiţii, structura internă, poartă amprenta atributelor funcţionale şi poziţionale, care 

se reflectă în peisaj atât sub forma unei dinamici mai accentuate, dar şi sub forma unei 

imbricări mai accentuate a elementelor  tradiţionale cu cele moderne. Dimensiunea 

locuinţelor, stilul arhitectonic, materialele de construcţie folosite (ex. înlocuirea 

ferestrelor şi uşilor din lemn cu cele din PVC) şi modul de grupare a construcţiilor pe 

parcele relevă şi în cadrul acestor aşezări tendinţe de diferenţiere, cu o concentrare a 

unor edificii administrative, culturale şi religioase şi conturarea unui centru, în timp ce 

în imediata proximitate, pe străzile laterale textura tradiţională este cea dominantă. 

 
Fig. 10. Peisaj rural modern, de centralitate 

(Petreşti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a.2. Peisajul rural periferic. Este rezultatul poziţionării aşezării satelor la 

distanţe mai mari de oraşe şi centrele de comună. Sunt caracterizate elemente evidente 

de arhaism, derivate pe de o parte din practicile cotidiene, iar pe de altă parte din 

caracteristicile demografice – 

îmbătrânire semnificativă a 

populaţiei. La acestea se 

adaugă şi lipsa unor dotări 

tehnico edilitare (alimentare 

cu apă, canalizare, alimentare 

cu gaze naturale) de natură să 

modifice modul tradiţional 

de viaţă şi calitatea locuirii. 

În funcţie de contextul 

natural de amplasare, aceste 

sate sunt caracterizate fie de 

existenţa unor grupuri de gospodării distribuite pe teritoriului vetrei localităţilor (în 

cazul localităţilor răsfirate), fie gruparea unitară a gospodăriilor în vatra satelor (în 

cazul localităţilor adunate).  

Un subtip distinct este reprezentată de peisajul periferic extrem, identificat în cazul 

localităţilor Urziceni Pădure, Viişoara, Horea şi Scărişoara Nouă, caracterizat de izolare 

accentuată, grad redus de înnoire a fondului locativ şi o imbricare mai accentuată a 

elementelor construite cu cadrul natural. 

În raport cu activităţile agroturistice, fiecare din aceste subtipuri prezintă un potenţial 

particular de desfăşurare a agroturismului, adresabilitatea fiind în general orientată, pe de o 

parte spre turişti care doresc servicii la standarde apropiate de cele urbane (Andrid, Tiream, 

Petreşti, Urziceni, Foieni, etc.), iar pe de altă parte spre turişti care apreciază arhaismul în 

forma cea mai bine păstrată, dar cărora trebuie să li se asigure un minim de confort 

habitaţional (Scărișoara Nouă, Horea, Viişoara, Urziceni Pădure).  

b. Peisajul agricol. Luarea în cultură agricolă a celei mari părţi a teritoriului de la 

nivelul GAL-ului a condus la apariţia unui peisaj puternic antropizat. Dintre subtipurile de 

peisaj agricol existente în teritoriu, mai semnificative ca extindere şi ca semnificaţie culturală 

sunt peisajul pomi-viticol deluros, peisajul viticol de câmpie, peisajul agricol al culturilor de 

câmp şi peisajul agricol mixt. 

 
 

Fig. 11. Casă tradiţională, specifică ruralului 

periferic (Cehal) 

 

 

 

 

 

 

 



b.1. Peisajul pomi-viticol deluros. Este dominant în partea sud-estică a GAL-

ului, fiind frecvent întâlnit pe teritoriul comunelor Cehal, Săcăşeni, Pir şi 

Sălacea. S-a constituit 

în urma instituirii pe 

o perioadă 

îndelungată de timp a 

unor practici agricole 

bazate pe pomicultură 

(prun, măr, păr, cais, 

piersic), ca formă de 

valorificare agricolă a 

terenurilor în pantă, 

mai puţin pretabile în 

raport cu culturile de 

câmp. Semnificaţia lui este atât de sorginte economică, cât şi de factură 

recreaţională, putând constitui suportul unui agroturism de nişă. În cazul 

localităţilor cu pondere mai ridicată a suprafeţelor viticole, aceste turism de 

nişă este cu atât mai ușor de iniţiat, în condiţiile în care producţia de vinuri din 

regiune este tot mai apreciată şi promovată pe piaţa de profil. 

b.2. Peisajul viticol de câmpie. Aceste tip de peisaj s-a individualizat mai 

recent faţă de celelalte, în condiţiile în care el reprezintă concretizarea 

intervenţiilor antropice de tip radical asupra mediului natural. Astfel, s-a trecut 

de la un peisaj natural iniţial al dunelor de nisip parţial solificate, la un peisaj 

viticol tipic, fie că este vorba despre exploataţiile “clasice” fie că este vorba 

despre plantaţiile modern de viţă-de vie. 

b.3. Peisajul agricol al culturilor de câmp, este caracterizat de o dinamică 

anuală accentuată, cu potenţial de atractivitate turistică doar în perioada de 

maturitate/înflorire a anumitor culturi agricole (ex. floarea soarelui, rapiţă). 

Este larg răspândit în teritoriu, contribuind uneori la diversificarea peisajului 

habitaţional rural, în măsura în care lotizarea terenurilor agricole conduce la 

alternanţa gospodăriilor cu parcele cultivate. 

 

 
 

Fig. 12. Peisaj pomicol (Cehal) 



b.4. Peisajul agricol mixt. Derivă din combinarea a două sau mai multe 

subtipuri de peisaj agricol şi conduce la creşterea semnificativă a diversităţii 

peisagistice de ansamblu. Poate fi un 

element de atractivitate suplimentară 

pentru activităţile agroturistice, mai 

ales în raport cu organizarea de 

circuite tematice în cadrul GAL-

ului. Elementele particulare pot fi 

constituite de mixarea elementelor 

de relief, vegetaţie naturală, culturi 

agricole şi faună, al căror rezultat să 

se constituie sub forma unor repere spaţiale de identitate teritorială.  

 

2.3. Ocupațiile agricole 

Până în prezent, agricultura 

a reprezentat o ramură economică 

importantă pentru majoritatea 

UAT-urilor de pe teritoriului GAL 

SV Satu Mare. Acest lucru se 

datorează suprapunerii acestuia 

peste subunități ale Câmpiei de Vest, care, în ansamblu reprezintă a doua mare regiune 

agricolă a României, după Câmpia Română. În ciuda unor elementele de restrictivitate 

pedologică (existența unor areale cu soluri nisipoase) și hidrică (supraumectare pe anumite 

areale), potențialul productiv este ridicat. În plus, prin existența pe teritoriul GAL-ului a unor 

subunități aparținând Dealurilor de Vest, se creează condițiile necesare pentru o diversificare 

a potențialului agricol și implicit pentru apariția unor diferențieri în ceea ce privește 

specializarea agriculturii.  

În funcție de mărimea unităților administrativ – teritoriale și de condițiile naturale 

locale, suprafața agricolă variază în limite destul de largi. Un areal caracterizat de valori mici 

ale suprafeței agricole se conturează în partea de nord-vest a GAL-ului.  Astfel, cea mai 

redusă suprafață agricolă, - 1850 ha -  

este în comuna Cămin, urmată apoi de 

o serie de comune din proximitate: 

 
 

Fig. 13. Peisaj agricol mixt (Cehal) 

 

 

 

 

 

 



Căpleni, Urziceni, Foieni și Ciumești. La polul opus se află un areal din partea central – 

nordică, acolo unde sunt grupate unitățile administrative - teritoriale cu cele mai mari 

suprafețe agricole, cuprinse între 5600 și 7600 ha: Santău, Căuaș, și Tășnad. Valori ușor mai 

reduse sunt specific unei grupări de comune din partea central sudică și vestică a GAL-ului, 

unde se înregistrează valori cuprinse între 4200 și 5600 ha (Tiream, Andrid, Sălacea, Pișcolt, 

Sanislău), iar restul comunelor se situează, din punct de vedere valoric, în eșalonul care face 

trecerea spre gruparea inferioară. (Pir, Săuca, Săcășeni). 



În bilanțul teritorial de ansamblu terenurile agricole dețin 

 

 

cea mai mare parte, cu o pondere de peste 75% a terenurilor arabile, fapt ce explică, pe 

de o parte specializarea pe culturi cerealiere, iar pe de altă parte pe cultura plantelor tehnice. 

Importanța primei categorii – cultura cerealelor –  derivă din faptul că asigură o parte a 

Fig. 14. Structura și distribuția terenurilor agricole din cadrul Gal Sud-Vest Satu Mare 



materiei prime pentru industria de morărit și panificație, dar și din faptul că sprijină în mod 

hotărâtor sectorul zootehnic, asigurând o componentă importantă în furajarea animalelor. În 

conformitate cu distribuția terenurilor arabile, cele mai mari suprafețe cultivate cu cereale sunt 

înregistrate în unitățile administrativ - teritoriale din partea central – nordică: Căuaș, Tiream, 

Santău, și Tășnad, în timp ce cele mai reduse suprafețe cerealiere sunt în comunele Foieni și 

Cehal. 

Din punctul de vedere al specializării sectorului de cultură a plantelor se constată o 

tradițională orientare spre cultura plantelor tehnice. Acest lucru se datorează în bună măsură 

tocmai existenței unor extinse areale cu soluri nisipoase, astfel că aparentul dezavantaj a fost 

transformat într-un punct forte, inclusiv în urma amplelor lucrări de stabilizare a dunelor de 

nisip din vestul GAL-ului. Rezultatul se concretizează, pe de o parte într-o dinamică 

ascendentă a suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr (cu suprafețe extinse la Ciumești, 

Urziceni, Petrești, Foieni), rapiță, floarea soarelui,  sorg, mei, majoritatea având o piață de 

desfacere asigurată de existența, uneori în imediata proximitate, a unităților industriale 

prelucrătoare (ex. Fabrica de zahăr de la Oradea și Fabrica de ulei de la Carei). Din păcate, 

anumite culturi de plante tehnice, specifice pentru această zonă au dispărut aproape complet. 

Este vorba despre culturile de in și cânepă care au fost înlocuite cu alte plante de cultură, 

astfel că, odată cu ele au dispărut și centre de prelucrare specializate (topitoria de in și cânepă 

de la Berveni), dar au dispărut și meșteșuguri tradiționale asociate prelucrării artizanale a 

obiectelor vestimentare și de uz gospodăresc confecționate pe baza fibrelor vegetale. 

Adițional activității de cultivare a plantelor, se constată apariția și dezvoltarea 

depozitelor de cereale, cu capacitate ridicată, putând fi amintite cele de la Pișcolt, Berveni, 

Tășnad, Chereușa, Foieni, Sanislău, 

Urziceni, ceea ce constituie semne ale 

unei modernizări a sistemului productiv 

agricol. 

Particularităţile condiţiilor 

naturale (relief, soluri, climă) au permis 

conturarea unei specializări agricole de 

maximă importanţă în raport cu 

activităţile agroturistice. Este vorba 

despre pomicultură şi viticultură. 

Pomicultura a înregistrat, din păcate, un 

 
 

Fig. 15. Simbol al creşterii ovinelor la 

Chereuşa 



declin accentuat al suprafeţelor cu livezi şi un proces de îmbătrânire a plantaţiilor de pomi 

fructiferi, ceea ce se repercutează asupra producţiei, atât cantitativ cât şi calitativ.  

În domeniul viticol se constată, din fericire, o tendinţă de revitalizare a sectorului, 

derivată din apariţia de noi suprafeţe cu viţă-de-vie, dar mai ales din înlocuirea vechilor 

suprafeţe. Semnificaţia acestei activităţi este cu atât mai importantă, cu cât, ea poate fi 

asociată în numeroase moduri cu agroturismul. Un posibil punct de integrare a celor două 

activităţi poate fi acela al existenţei, în numeroase localităţi, a pivniţelor individuale cu 

vechime mare, care pot fin incluse în circuite oenologice, degustări de vinuri, etc. La nivel de 

unitate administrativ – teritorială, suprafeţe mai importante cu viţă-de-vie sunt înregistrate la 

Sanislău, Pir, Ciumeşti, Urziceni, Foieni, Santău, Cehal şi Sălacea. Se conturează aşadar două 

grupări teritoriale ale comunelor cu profil viticol, una aferentă unităţilor administrativ – 

teritoriale din estul şi sud-estul GAL-ului, suprapuse pe zona deluroasă şi la contactul 

dealurilor cu câmpia, iar cea de a doua grupare se conturează în nord-vestul GAL-ului, 

aferentă zonei de câmpie cu dune de nisip stabilizate.  

Creșterea animalelor reprezintă sectorul agricol care a înregistrat o evoluție sinuoasă și 

divergentă.  

Astfel, creșterea bovinelor a înregistrat cea mai drastică reducere a afectivelor de 

animale, fapt repercutat negativ și la nivelul procesatorilor din domeniu. Fermele de creștere a 

bovinelor sunt prezente doar izolat, așa cum este cazul celei de la Petrești, aparținând 

Societății Agricole Petrești, care deține un efectiv de peste 700 de capete, situându-se pe locul 

11 la nivel național. În aceste condiții, cea mai mare parte a unităților administrativ – 

teritoriale înregistrează valori ale densității bovinelor sub 10 capete/100 ha teren agricol, iar 

cele mai mari densități sunt înregistrate în Petrești (> 20 capete/100 ha teren agricol), iar 

valori intermediare sunt specific în Berveni, Urziceni, Foieni, Pișcolt, Andrid, Sălacea, Cehal 

și Tășnad. 

Creșterea porcinelor reprezintă sectorul zootehnic cu cele mai importante tendințe de 

revigorare, chiar dacă, în ansamblu, efectivele sunt încă reduse. Cele mai mari efective sunt 

înregistrate în Sălacea și Andrid, acolo unde, de fapt sunt specific și cele mai mari densități 

(peste 100 capete/100 ha teren arabil), urmate de Foieni, Pir, Săuca și Săcășeni. De remarcat 

dinamica pozitivă înregistrată în cazul fermei de la Otomani, care a reuşit să-și dezvolte 

capacitatea de creștere și să se modernizeze și prin accesarea de fonduri prin diferite programe 

europene. Din păcate, se conturează un areal extins în care densitatea porcinelor este mult sub 

potențialul de producție, și unde în prezent se înregistrează densități sub 50 capete/100 ha 

teren arabil. 



Un indicator relevant pentru sectorul zootehnic este densitatea UVM/100 ha teren 

agricol. Distribuția valorilor indică faptul că cea mai mare parte a teritoriului este 

caracterizată de valori cuprinse între 31-40 UVM/100 ha teren agricol (Petreşti, Santău şi 

Cehal), până la sub 20 UVM/100 ha teren agricol (Cămin, Ciumeşti). Cu valori intermediare 

se înscriu restul unităţilor administrativ teritoriale. Se conturează astfel o situaţie de 

subvalorificare a potenţialului existent, în condiţiile în care, spre exemplu comunele din 

centrul GAL-ului, cu suprafeţe agricole mari (Căuaş, Santău, Tiream, Andrid, etc.) sunt încă 

deficitare pe sectorul zootehnic, atât ca efective, cât şi ca diversitate a raselor de animale 

crescute, unele comune involuând din acest punct de vedere. Se impune, în aceste condiţii, o 

revitalizare a sectorului zootehnic, inclusiv a centrelor consacrate şi specializate pentru 

anumite rase de animale (ex. maximizarea avantajelor legate de creşterea ovinelor la 

Chereuşa). De asemenea, o altă deficienţă derivă din numărul redus al fermelor mici şi 

mijlocii, pretabile atât din punct de vedere al rentabilităţii economice, cât şi din punct de 

vedere al pretabilităţii în raport cu activităţile agroturistice.  

În strânsă legătură cu existenţa unor condiţii de maximă favorabilitate, la nivelul 

GAL-ului se remarcă şi practicarea apiculturii. Înafară de condiţiile climatice prielnice, un alt 

element de favorabilitate este reprezentat de existenţa suprafeţelor împădurite cu salcâm, dar 

şi de structura culturilor de câmp, multe din ele cu potenţial melifer ridicat (ex. floarea 

soarelui şi rapiţa). Cele mai numeroase familii de albine sunt înregistrate în comunele Pişcolt, 

Săcăşeni, Cehal, Căpleni şi în Tăşnad.  

Privite în ansamblu, ocupaţiile agricole desfăşurate la nivelul GAL-ului relevă, pe de o 

parte, diversitate, iar pe de altă parte o pretabilitate ridicată în raport cu asocierea 

agroturistică. Chiar dacă din punct de vedere al indicatorilor de productivitate şi rentabilitate 

economică situaţia nu este la nivelele optimale, se remarcă faptul că în cazul tuturor unităţilor 

administrativ – teritoriale există premisele desfăşurării unor activităţi agricole care să ofere 

suport economic pentru un număr ridicat de gospodării. Pe de altă parte, prin particularităţile 

lor acestor activităţi li se pot asocia cele agroturistice. 

Această din urmă relaţie este necesar a fi reconsiderată, în condiţiile în care sunt 

dezirabile modelele de dezvoltare a gospodăriilor agroturistice a căror atractivitate poate fi 

augmentată tocmai prin existenţa unui efectiv de animale divers şi a unei organizări a acestora 

care să dea posibilitatea turiştilor să ia contact cu specificul unei ferme. Totodată, astfel de 

gospodării agroturistice, odată constituite au capacitatea de a valorifica o parte din produsele 

agricole rezultate din cultura plantelor şi creşterea animalelor în fluxul alimentar specific legat 

de serviciile turistice. 



Optimizarea relaţiilor agricultură – agroturism trebuie să aibă în vedere o serie de 

măsuri cum ar fi: 

 dimensionarea fermelor agricole la suprafeţe/efective care să permită obţinerea unor 

producţii suficiente pentru a susţine cel puţin sectorial, lanţul alimentar specific 

activităţilor de ospitalitate turistică; 

 procesarea la nivel local, în sistem de management a calităţii, a produselor agricole şi 

atestarea lor ca produse tradiţionale şi/sau ecologice 

 organizarea gospodăriilor agroturistice după modele care să permită armonizarea cu 

activităţile de ospitalitate turistică  

 crearea unor reţele de producători-procesatori care să sprijine la nivel local activităţile 

agroturistice 

 valorizarea elementelor de tradiţie în practica agricolă. 

 



 

Fig. 16. Supafața terenurilor agricole la nivelul UAT-urilor componente Gal Sud-

Vest Satu Mare 



 
Fig. 17. Suprafața terenurilor cultivate cu cereale la nivelul UAT-urilor componente 

Gal Sud-Vest Satu Mare 



 

Fig. 18. Densitatea bovinelor la nivelul UAT-urilor din cadrul Gal Sud-Vest Satu 

Mare 



 
Fig. 19. Densitatea porcinelor la nivelul UAT-urilor din cadrul Gal Sud-Vest Satu 

Mare 



 
Fig. 20. Densitatea UVM la nivelul UAT-urilor din cadrul Gal Sud-Vest Satu Mare 



 

 

 

 

 

Fig. 21. Numărul familiilor de albine la nivelul UAT-urilor din cadrul Gal Sud-Vest 

Satu Mare 



2.4. Tradiţii şi obiceiuri agrare 

Caracterul dominant rural al GAL-ului şi profilul economic dominant agricol al 

acestuia se reflectă fidel la nivelul comportamentului. La toate nivelele de integrare de la 

nivelul societăţii – individ, familie, comunitate – comportamentul este strâns legat de 

activităţile agricole, fie că este vorba despre practicile agricole actuale, fie că este vorba 

despre cutume şi obiceiuri moştenite de la generaţiile anterioare.  

 Analiza tradiţiilor şi obiceiurilor asociate practicilor agricole scoate în evidenţă 

existenţa a două categorii majore: 

a. Tradiţii şi obiceiuri cu caracter festiv. În raport cu practicile agricole, tradiţiile şi 

obiceiurile festive marchează, de obicei, momente de “bilanţ” ale activităţilor agricole, 

care pot să coincidă sau nu, cu diferite sărbători religioase. Diversitatea etnică şi 

confesională îşi pune de asemenea amprenta asupra acestor festivităţi. Spre exemplu, 

la fel ca în alte spaţii cu practici agricole ce ţin de  creşterea oilor, în luna mai se 

marchează printr-o suită de activităţi (ex. măsurarea laptelui) momentul formării 

turmelor. În alte  cazuri, profilul viticol este reflectat în organizarea “Balului 

strugurilor”, de obicei toamna (septembrie/octombrie), marcându-se importanţa acestei 

activităţi în viaţa comunităţilor.  

b. tradiţii şi obiceiuri de practică curentă (cotidiană, sezonieră, anuală). Sunt elementele 

care derivă din practicile agricole specifice şi au de cele mai multe ori o materializare 

sub forma meşteşugurilor, produselor manufacturate sau a diferitelor construcţii. Dacă 

în ceea ce priveşte meşteşugurile se constată dispariţia aproape în totalitate a lor, în 

cazul produselor manufacturate şi a construcţiilor cu diferite funcţii, ele se păstrează în 

bună măsură nealterate. Astfel, o formă de conservare a obiceiurilor asociate 

practicilor agricole este cea de păstrare şi transmitere a reţetelor moştenite şi 

producerea unor alimente tradiţionale. Omologate sau nu, acestea se regăsesc în 

practica curentă, constituind uneori substratul unor sărbători locale sau a unor 

concursuri (ex. concursurile de vinuri organizate în câteva comune din GAL, festivalul 

ştrudli-ului). Legat de construcții, se constată, pe de o parte, existenţa unor elemente 

constructive specifice în cadrul gospodăriilor, de cele mai multe ori cu funcţie de 

anexe, care aveau de cele mai multe ori funcţie mixtă: adăpost pentru animale şi 

depozit pentru produsele agricole vegetale. Se adaugă apoi pivniţa, ca element 

constructiv regăsit la subsolul foarte multor case şi care avea în primul rând funcţia de 

depozitare a vinului şi a produselor alimentare perisabile (cartofi, legume, etc.) 



Tabelul 2 - Festivaluri şi obiceiuri tradiţionale în GAL Sud-Vest Satu Mare 

 Ca un element specific deosebit se remarcă un alt element constructiv regăsit în cadrul 

localităţilor cu specializare în cultura viţei de vie şi vinificaţie. Este vorba despre pivniţele 

individuale, construcţii de sine stătătoare amplasate fie în vatra satului, grupat sau intercalat 

printre case, fie în cadrul parcelelor ocupate cu viţă-de-vie, cu funcţie de depozitare a 

ustensilelor utilizate la producerea vinului, precum şi a depozitării vinului. Acestea datează 

din perioade istorice diferite unele fiind datate de la sfârşitul secolului XIX, altele fiind mai 

recente. Potenţialul de integrare in cadrul activităţilor agroturistice derivă din inducerea unui 

peisaj viticol specific, dar şi din posibilitatea includerii acestor pivniţe (Pir, Sălacea), în 

circuite oenologice. Nu mai puţin importante ca potenţial de valorificare turistică sunt 

UAT Festivalul/sărbătoarea/obiceiul 

Andrid  Sfinţirea holdelor (în prima zi a Rusaliilor);  

 Alaiul de la 15 august (închinat Sfintei Fecioare Maria);  

 în fiecare an (luna august) se organizează sărbătoarea comunei, 

denumită “Festivalul berzei”; 

 Ziua satului - la Dindeşti (ultima duminică a lunii iunie). 

Berveni  Balul strugurilor (prima duminică din octombrie) 

Cămin  Kirchweih und Erntedankfest 

Căuaş  Balul secerişului - în luna iulie în localitatea Ghenci 

 Balul strugurilor - în luna octombrie în localitatea Ghenci 

Cehal  Balul Strugurilor in luna octombrie la Cehăluț 

Foieni  Concurs de vinuri (luna februarie); 

Petreşti  Festivalul dansului Șvăbesc 

Pir  Pomi de mai – cu o zi înainte de 1 mai, flăcăii aleg copacul sau pomul 

de mai, care urmează să fie ridicat în cinstea fetelor sau a iubitei;  

 Ziua Sfintei Lucia - 13 decembrie;  

 Concurs de vinuri nobile (degustare)” - organizat în prima zi de vineri 

a lunii martie, în fiecare an 

Pişcolt  Şezătoare la Scărișoara Nouă 

 Ziua legumicultorului – ultima duminică din iulie 

Santău  Sf. Ilie protector al comunei Santău (2013) 

 Ziua comunei –ultima duminică din iulie 

Sălacea  „Zilele Sălăcene” (sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august);  

 Zilele localității Otomani (sfârşitul de săptămână cel mai apropiat de 

20 august);  

 Concurs de sapă rotativă. 

Urziceni  Volkes Fest – Festival folkloric (15 mai);  

 Ziua comunei Urziceni (31 iulie);  

 Festivalul ștrudelului (prima duminică din august); 

 Balul strugurilor (luna septembrie). 

 Gastronomie – produse tradiţionale șvăbești (nudli, ștrudli) 

 „Sâmbra Oilor” – prima duminică a lunii mai. 



cramele, mai puţine dar extrem de valoroase ca potenţial, unele fiind amenajate ca atare şi 

valorificate pe plan local (Ciumeşti). 

 

Fig. 24. Crama din Ciumeşti (datată 1786) 

 

Tabelul 3 – Produse alimentare tradiţionale 

Localitatea în care se produce Denumire produs tradiţional 

Cehăluţ Pălincă de prune Csaholy 

Chereuşa Caşcaval Nicolae Maniţiu 

Urdă de oaie Nicolae Maniţiu 

Brânză telemea de oaie Nicolae Maniţiu 

Ciumeşti Pâine de mălai Ciumeşti 

Slănină afumată şvăbească de Foieni 

Jambon afumat şvăbesc de Foieni 

Foieni Pâine şvăbească Foieni 

Petreşti Pâine de casă şvăbească 

Cârnaţi de casă proaspeţi șvăbești 

Cârnaţi de casă afumaţi şvăbeşti 

Slănină de casă şvăbească 

Şuncă de casă şvăbească 

Strudel 

Pişcolţ Făină de secară integral 

Făină de grâu integrală 

Sanislău Caşcaval Dumitru Maniţiu 

Urdă de oaie Dumitru Maniţiu 

Brânză telemea de oaie Dumitru Maniţiu 

Tăşnad Cozonac de Tăşnad 

 

 



 

 

 

 

Fig. 25. Festivaluri, ocupații și produse tradiționale la nivelul UAT-urilor din cadrul 

Gal Sud-Vest Satu Mare 



2.5. ANALIZA SWOT 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Diversitate structurală și fizionomică a 

așezărilor 

Calitate deficitară a unor căi rutiere 

Fond locativ viabil Număr foarte redus al unităților de cazare 

Dotări tehnico-edilitare corespunzătoare Număr limitat de microferme zootehnice 

Agricultură cu dinamică pozitivă/potențial 

productiv ridicat 

Procesare locală redusă a produselor agricole 

Produse alimentare tradiționale Coordonare instituțională deficitară 

Dinamică pozitivă a suprafețelor viticole şi 

pomicole 

Inițiative precare de promovare a  imaginii 

localităților 

Proximitatea frontierei și a unor centre urbane 

mici/mijlocii 

Număr modest de branduri locale 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Prezenţa unor activităţi şi infrastructuri 

agricole viabile  

Izolarea așezărilor periferice în raport cu 

fluxurile economice și turistice 

Acţiuni instituţionale de renovare a 

patrimoniului construit local 

Dispariția meșterilor populari şi, implicit, a 

meşteşugurilor tradiţionale 

Cererea crescândă pentru oferta turistică 

rurală 

Orientarea fluxurilor turistice spre Ungaria 

Existența stațiunii Tășnad și a apelor termale Îmbătrânirea demografică 

Orientarea în creştere spre produsele bio Pierderea identității locale 

Măsuri legislative de catalizare a inovării. 

Optimizarea guvernanţei locale.  

Degradarea fondului construit și a 

elementelor de patrimoniu cultural 

Omologarea produselor alimentare 

tradiționale  

Adoptarea unor modele de dezvoltare locală 

nesustenabilă  

Accesarea Fondurilor Europene pentru 

domeniul agricol şi al dezvoltării rurale 

Poluarea culturală, generalizarea kitchului 

 

 

 

 

 



3. INFRASTRUCTURA AGROTURISTICĂ EXISTENTĂ 

 

Infrastructurile teritoriale prin asigurarea suportului vehiculatoriu pentru traficul de 

materii prime, energie, informaţie, mărfuri şi persoane asigură şi susţin echilibrarea 

diferenţierilor spaţiale între regiunile geografice cu surplus şi cele cu deficit. Lipsa unor 

categorii de infrastructuri din cadrul unui teritoriu sau starea precară a acestora se constituie 

într-un factor de inhibare a dezvoltării şi de transformare a acelui teritoriu dintr-o zonă 

centrală (care se calează de obicei pe o aşezare) în una periferică cu fluxuri divergente, în 

special de populaţie. 

Infrastructura agroturistică a teritoriului reprezintă o condiţie sine qua non a 

dezvoltării, a ridicării nivelului de trai, a implementării unor activităţi de producţie sau 

sociale. 

 

3.1. Infrastructura agroturistică de acces 

La fel ca pentru orice domeniu de activitate și în turism infrastructura de transport este 

extrem de importantă, deoarece de ea depinde accesul spre diferite obiective turistice, la 

spaţiile de cazare şi influenţează fluxul turistic. Căile de acces deţin o importanţă majoră 

întrucât ele reprezintă mijloacele de canalizare a fluxurilor turistice de la locul de provenienţă 

spre locul de destinaţie. Gradul de dezvoltare şi complexitate a acestora vor determina 

rapiditatea şi confortul în deplasarea turiştilor sau chiar pot determina ”opțiunea” acestora 

pentru locul unde se va desfăşura consumul de servicii și produse turistice. 

În cadrul echipării teritoriului cu structuri tehnico-edilitare, reţele infrastructurale și 

instalații tehnice aferente acestora, cu scopul asigurării accesului, transportului şi comunicaţiilor 

în sistemele teritoriale, reţeaua de transport ocupă un loc important, iar pentru spațiul 

investigat, aceasta se compune din: 

 reţeaua de căi rutiere 

 reţeaua de căi feroviare 

 transportul aerian. 

Specific teritoriului analizat este transportul rutier, având în vedere gradul ridicat de 

accesibilitate al reliefului, în cea mai mare parte a sistemului teritorial, intrând în următoarele 

categorii de drumuri: naţionale (DN 1F, DN 19), județene (DJ 108L, DJ 108M, DJ 109P, DJ 

191, DJ 191F, DJ 195C, DJ 195D, DJ 196B, DJ 196C), comunale (fac legătura între 

localităţile comunelor) şi alte drumuri (de câmp/agricole, forestiere). 



O abordare de ansamblu relevă un indice relativ optim de acoperire cu infrastructură a 

spațiului analizat, dacă luăm în considerare densitatea căilor de acces rutier (lungimea 

drumurilor naţionale este de 53,3 km, a drumurilor  judeţene - 209,7 km, a drumurilor 

comunale - 429,4 km). Căile de acces rutier sunt bine reprezentate ca densitate, dar calitatea 

lor este mult sub nivelul standardelor europene.  

Teritoriul analizat este străbătut pe direcție NV-SE de drumul național DN 1F (Fig. 

26) ,care constituie principala axă de convergență regională în lungul căreia se  

 

produce redistribuirea continuă a fluxurilor energo-materiale determinate de sistemele 

teritoriale polarizate de centrele urbane (Carei, Tăşnad, Satu Mare, Zalău) către nivele 

subsistemice de rang inferior (Săcășeni, Căuaș, Urziceni, Săuca, Berveni, Cehal, Santău, etc.) 

. 

Tronsonul drumului național DN 19, care traversează pe direcție NE-SV teritoriul 

comunelor Petrești și Pișcolt, aparține axei rutiere Satu Mare - Oradea (Tabelul nr. 4). 
 

Tabelul  4  - Rețeaua drumurilor naționale din spațiul analizat 

Nr. 

crt. 

Drum 

național 
Tronson de drum  

Lungime în 

GAL (km) 

1. DN 1F Urziceni - Frontieră Ungaria 1,4 

2. DN 1F Urziceni - Carei  3,3  

Fig. 26. Drumul național DN 1F și punctul de frontieră Urziceni 

(vama) 



3. DN 1F Ghenci - Carei 1,8 

4. DN 1F Căuaș - Ghenci 7,8 

5. DN 1F Tășnad - Căuaș 11,0 

6. DN 1F Săcășeni - Sărăuad 5,8 

7. DN 1F Sărăuad - Tășnad 4,0 

8. DN 1F Săcășeni - Bobota 6,9 

9. DN 19 Petrești - Carei 2,9 

10. DN 19 Pișcolt - Petrești  5,5 

11. DN 19 Pișcolt - Curtuișeni 2,9 

                        Total   53,3 
 

Reţeaua de drumuri județene totalizează 209,75 km. Mai jos sunt prezentate câteva 

informaţii privind principalele tronsoane de legătură rutieră, la nivel local: 

 DJ 108M: Tășnad (DN 1F) – Santău (5,3 km); Berveni – Frontiera cu Ungaria (5,5 

km); Tiream – Carei (7,0 km); Vezendiu – Tiream (4,9 km); 

 DJ 196B: Carei (DN 1F) – Foieni (4,9 km); Sanislău – Petrești (5,0 km); 

 DJ 196C: Sanislău – Horea (9,2 km); Horea – Scărișoara Nouă (8,7 km); Pișcolt – 

Andrid (DJ 108M) (6,2 km); 

 DJ 195C: Căuaș – Hotoan (4,5 km); Sudurău – Piru Nou (5,2 km); 

 DJ 109N: Săcășeni – Uimăt(6,0 km);  

 DJ 108L: Tășnad – Cig (4,8 km); 

 DJ 195D: Tășnad – Silvaș (4,0 km); 

 DJ 109P: Camăr – Cehal (9,5 km); 

 DJ 191F: Buduslău – Otomani (4,2 km). 



 

 

 

 

Conform datelor procesate, din documentele publice CFR Infrastructură, regiunea 

investigată dispune de o rețea feroviară de transport restrânsă la estul, nord-vestul și nordul 

teritoriului (Fig. 27), care completează infrastructura rutieră de acces, având o lungime totală 

de 51,05 km: 

 linia 402: Carei - Oradea (cu continuare spre Arad şi Timişoara); 

 linia 412: Carei - Tăşnad (cu direcţia Zalău – Jibou – Dej); 

Fig. 27. Infrastructura agroturistică de acces rutier și feroviar 

 



 linia 422: Carei - Berveni - frontiera cu Ungaria (asigură legătura 

transfrontalieră cu Debrecen, Budapesta şi alte orașe din Europa de Vest). 

În ceea ce priveşte densitatea reţelei feroviare în spațiul analizat, aceasta se înscrie cu 

un indice de 46,9 km/1000 km
2
, mai mare decât indicele mediu pe ţară care este de 45,2 

km/1000 km
2
. 

Sistemul teritorial nu reprezintă o destinaţie internaţională şi naţională prin linii 

aeriene de transport. În consecinţă, nu are o infrastructură specifică, dar beneficiază de 

transportul aerian prin poziționarea geografică apropiată de Aeroportul Satu Mare, deschis 

traficului național și internațional de persoane și mărfuri (Fig. 28). 

 

Fig. 28). Aeroportul Internațional Satu Mare 
(Sursa:http://newsair.ro/wp-content/uploads/aerportul-satu-mare.jpg) 

A fost construit încă din anul 1936, iar din 1975 a fost inaugurată pista de decolare-

aterizare de 2.500 m (cea mai lungă din Regiunea de Nord-Vest) şi o lăţime de 45 m. 

Aeroportul a fost deschis traficului internațional din 1997. În perioada 1998 – 2000, de pe 

aeroportul Satu Mare, au funcționat curse directe înspre America de Nord, pe relațiile 

Bucureşti Otopeni – Satu Mare – New York JFK, Bucureşti Otopeni – Satu Mare – Chicago şi 

Bucureşti Otopeni – Satu Mare – Montreal Dorval
1
. 

Aeroportul dispune la ora actuală de o platformă de parcare care permite staţionarea 

simultană a patru aeronave mediu-curier, dispozitiv luminos de apropiere simplificat 

CALVERT şi echipament DVOR/DME. Aerogara are o capacitate de 100 de pasageri/oră pe 
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fiecare dintre fluxuri. În prezent pe aeroportul din Satu Mare, doar compania TAROM 

operează zboruri regulate. Acestea sunt pe relaţia Bucureşti Henri Coandă – Satu Mare şi 

retur, în număr de 8/săptămână, toate operate cu aeronave ATR 42-500, cu capacitate de 48 de 

pasageri. Astfel, în anul 2011, sunt oferite prin cursele regulate de pasageri câte 19,968 de 

locuri pentru relaţiile Satu Mare - Bucureşti Henri Coandă şi retur
2
. 

3.1.1. Infrastructura căilor de acces în staţiunea Tășnad 

În cazul staţiunii Tăşnad, rolul principal în cadrul căilor de acces este deţinut de 

infrastructura rutieră, cu o dispersie radiară din punctul central al oraşului spre localităţile din 

proximitate. Principalele drumuri prin intermediul cărora orașul Tășnad este conectat la 

rețeaua regională a localităților de rang superior și inferior, sunt:  

 DN1F: Zalău - Carei, reprezintă cea mai circulată axă spre staţiune dinspre polii 

regionali emitenţi principali (Maramureş, Sălaj, Cluj, Satu Mare); 

 DJ 191:Tăşnad - Blaja, spre Marghita, ca principal canal de legătură cu fluxul turistic 

din Bihor; 

 DJ 108M:unește Tășnadul cu comuna Santău; 

 DJ 108L:Tăşnad - Cig (spre Craidorolţ); 

 DJ 109P: spre comuna Cehaluț; 

 DJ195D:din Tăşnad, pe direcţia comunei Săuca, traversând satul Silvaş; 

 DC 41A: spre Săcăşeni; 

 DC 113: spre Unimăt; 

 DC 118: spre satul Orbău , sat aparţinător al comunei Ceha. 

  Reţeaua stradală actuală are o formă tentaculară pe direcţiile NE, NV, V, SV şi SE. 

Conform datelor INS (2013), lungimea totală a străzilor existente la nivelul orașului Tășnad 

este de 27,0 km (situație similară anului 2004). Suprastructura străzilor are îmbrăcăminte din 

pământ (4,21 km), piatră spartă (10,08 km), pavaj de pavele (2,88 km), mixturi asfaltice 

(13,94 km) şi beton de ciment (1,66 km). 

Reţeaua de transport în comun datorită unor dificultăţi întâmpinate se confruntă cu o 

scădere a numărului de linii funcţionale. Traseele liniilor de transport în comun se desfăşurau 

pe următoarele rute:  

 străzile Lăcrămioarelor, Înfrăţirii şi Gării, legătură între centrul oraşului şi gară;  

 Tăşnad – Cehal, autogară, străzile Lăcrămioarelor, Înfrăţirii, T. Vladimirescu, DJ 191, 

localitatea Blaja, DJ 109P;  
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 Tăşnad – Santău, autogară, strada Înfrăţirii, DJ 108M, legătură şi cu satul Valea Morii;  

 Tăşnad – Săcăşeni, autogară, str. P. Maior, DN1F, sat Sărăuad, DN 1F;  

 Tăşnad – Cean, autogară, str. T. Vladimirescu, DJ 191 (Blaja – Cean);  

 Tăşnad– Sîncrai (str. Lăcrămioarelor) DJ 108L - Cig - DJ 108L.  

Arterele rutiere mai sus menţionate reprezintă principalele canale de acces a turiştilor 

spre staţiune, la care se mai adaugă şi calea ferată CF 412 (Jibou – Zalău – Tăşnad – 

Carei), oraşul Tăşnad fiind deservit de o gară, însă aportul turistic prin acest mijloc este 

nesemnificativ în momentul de faţă, dată fiind şi distanţă mare dintre gară şi staţiune. 

Odată cu finalizarea construcției autostrăzii Borş - Cluj Napoca - Braşov şi prin 

continuitatea modernizării actualelor artere, infrastructura rutieră va contribui continuu şi 

consistent la creşterea fluxului de turiști în staţiune. 

 

3.1.2. Disfuncții constatate 

 infrastructura de transport existentă este ineficientă sub aspect gabaritic, pentru 

transportul în siguranţă şi confort al turiștilor şi al mărfurilor (lăţimea este insuficientă 

și din perspectiva deschiderii traficului la graniţa cu Republica Ungară); 

 densitatea rețelei rutiere la nivelul sistemului teritorial analizat este de 24,07 

km/100km
2
, ceea ce denotă că fluxurile de circulație sunt preluate sub nivelul mediei 

pe țară (densitatea rutieră națională: 35,2 km/100 km
2
); 

 drumurile naționale (DN 1F și DN 19) prezintă tronsoane deteriorate, care necesită 

lucrări urgente de remediere şi mentenanţă; 

 datorită stării tehnice în care se află, drumurile judeţene permit circulaţia în condiţii 

destul de dificile, cu consumuri mari de carburanţi şi afectând starea tehnică a 

autovehiculelor; 

 la majoritatea reţelei de drumuri judeţene se remarcă elemente geometrice care nu 

corespund normativelor tehnice în vigoare, lipsa acostamentelor, a şanţurilor, a 

lucrărilor de artă aferente (poduri, podeţe, ziduri de sprijin) şi care să corespundă din 

punct de vedere al clasei tehnice, precum şi întreţinerea curentă a acestora; 

 majoritatea drumurilor comunale sunt neasfaltate și de calitate îndoielnică, multe 

devenind greu accesibile în timpul precipitaţiilor (legătura dintre oraşul Tăşnad şi satul 

Raţiu este făcută prin intermediul unui drum comunal de pământ); 

 în centrele de comună circulația pietonilor se desfăşoară pe trotuarele existente pe 

lângă garduri şi pe partea carosabilă; 



 scăderea numărului de linii funcţionale care asigură transportul în comun (orașul 

Tășnad) și lipsa transportului în comun între stațiunea turistică și gară sau autogară; 

 există drumuri agricole care brăzdează teritoriul, majoritatea lor apărute fără a respecta 

un plan de organizare, drumuri care accelerează fenomenele și procesele erozionale 

ducând la degradarea unor terenuri agricole; 

 pentru întreaga regiune analizată este imperios necesar a se extinde lucrările de 

asfaltare a drumurilor comunale și modernizarea drumurilor județene (întreținerea 

stării de viabilitate a străzilor secundare prin pietruire, asigurarea colectării și evacuării 

apelor de pe traseul străzilor, amenajarea și întreținerea rigolelor de scurgere 

dimensionate corect, realizarea podețelor tubulare în toate punctele de trecere prin vad 

a pâraielor intersectate de drumuri, etc.); 

 sectoarele de drum recomandate a fi modernizate, conform Strategiei de Dezvoltare a 

Județului Satu Mare (2014-2020):  

 DJ 108L: Tășnad - Cig; 

 DJ 108M: Tășnad (DN 1F) - Santău - Chereușa - Andrid - Dindești - Irina - 

Portiţa -Vezendiu - Tiream - Carei - Cămin - Lucăceni km (0+000- 4+000) și 

km(8+000-59+979) pe lungimea de 54,979 km; 

 DJ 196B: Carei (DN 1F) - Foieni km (0+000 – 5+209.28) – Fig. 29; 

 

 

 sectoarele de drum județean care urmează a fi modernizate, ca obiective de investiții 

aprobate pentru finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală, 

Subprogramul Infrastructura la nivel județean, pentru anul 2014: 

Fig. 29. Drumul județean DJ 196B (tronson Foieni - 

Ciumești) 



 DJ 108C: Carei (DJ 108M) – Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană);  

 DJ 108L: Tăşnad (DN 1F) – Cig; 

 DJ 108M: Tăşnad (DN1F) – Santău – Chereuşa – Andrid – Dindeşti – Irina – 

Portiţa – Vezendiu –Tiream – Carei – Cămin – Lăcăceni –Berveni – granița cu 

Ungaria; 

 DJ 195C: Pir – limita județului Bihor (Sălacea), km 42+318 – km44+76864; 

 DJ 195C: Ady Endre – Căuaş, km 18+822 – km 24+822; 

 DJ196B: Carei (DN 1F) – Foieni, km0+000 – km 5+209.28. 

 lipsa unor indicatoare rutiere, marcaje şi a unor semne de direcţionare în cel puţin o 

limbă de circulaţie internaţională; 

 orașul Tășnad este traversat de traseele drumurilor naționale și județene care formează 

un nod de intersecție foarte aglomerat și dificil la intersecția străzilor Înfrățirii, 

Lăcrămioarelor și Virgil Sălăjan, în zona centrală. 

 

Tabelul 5 - Extras din Recensământul de circulație pe drumurile județene (2010) 

Indicativ 

drum DJ 

Total 

vehicule 

recenzate 

Limite sector 

Vehicule etalon 

Nr. 

benzi 

Procent 

din total 

vehicule 

înregistrate 

Autotur. 

veh/24 

ore 

Osii 115 kN 

Sisteme 

rutiere 

suple și 

rigide 

Ranfor

-sări 

Sisteme 

rutiere 

rigide 

108M 3530 CAREI - FRONT.UNGARIA 5126 406 393 1131 2 4,8% 

196C 2172 DN 19 (PIȘCOLT) - DJ 108M 

(ANDRID) 
3274 253 248 679 2 3,0% 

191 1270 LIM. JUD. BH- TĂȘNAD 2241 257 268 846 2 2,1% 

195D 712 DJ 191 (TĂȘNAD)-DJ 108M  1242 71 63 156 2  1,2% 

108M 956 DJ 196C (ANDRID)-(M.CAREI) 
DN 1F 

1151 60 60 178 2 1,1% 

109N 626 DN 1F (SACĂȘENI)- DN 19A   1089 81 78 235 2 1,0% 

108M 605 DN 1F (TĂȘNAD)-DJ 196C 
(ANDRID) 

798 38 36 98 2 0,7% 

108L 585 DN 1F (TĂȘNAD) – DJ 195B 

(CRAIDOROLȚ) 
700 25 23 57 2 0,7% 

195C 317 DN1F (CĂUAȘ)-LIM.JUD.BH  411 18 17 44 2 0,4% 

196C 231 DJ 196B (SANISLĂU)-DN 19 

(PIȘCOLT) 
367 12 9 18 2 0,3% 

195C 230 DN 19-DN 1F (CĂUAȘ)  351 23 20 47 2 0,3% 

109P 246 LIM. JUD SJ-DN 1F (TĂȘNAD) 344 8 5 5 2 0,3% 

Sursa: Direcția Tehnică CJSM. 

 suprafaţa ocupată de staţia CFR Tăşnad este de 6,75 ha, iar clădirea gării este mică şi 

neîncăpătoare; 

 echiparea necorespunzătoare şi nivelul ridicat al uzurii infrastructurii staţiilor şi 

haltelor feroviare; 

 inexistența liniilor ferate duble sau electrificate; 



 scăderea constantă a numărului de călători care accesează infrastructura de transport 

feroviar și valorificarea doar parţială a potenţialul de acces turistic pe calea ferată;  

 creșterea numărului restricţiilor de viteză ca urmare a degradării continue a 

infrastructurii a condus la scăderea vitezei de deplasare a trenurilor și la creșterea 

timpului de parcurs; 

 pentru dezvoltarea aeroportului se impune modernizarea aerogării pasageri prin 

asigurarea facilităților şi cerințelor de funcționare destinate traficului intern şi extern 

(creșterea capacității maxime de la 100 pasageri/oră, la 200 pe fiecare dintre fluxuri), 

precum și efectuarea lucrărilor de modernizare a pistei de decolare-aterizare pentru 

asigurarea normelor actuale privind siguranță aeriană
3
. 

Intensificarea lucrărilor de modernizare a reţelei rutiere şi feroviare propuse și 

dezvoltarea infrastructurii de transport logistic aerian va îmbunătăţi considerabil condiţiile de 

siguranţă a circulaţiei şi va crește capacitatea de fluxuri turistice în întreaga regiune. 

 

3.2. Infrastructura agroturistică de cazare și alimentație publică 

Infrastructura agroturistică a unei regiuni se dezvoltă concomitent cu evoluţia mişcării 

turistice din cadrul ei, având drept suport principal de legătură infrastructura tehnică generală, 

care o poate influenţa pozitiv sau din contră poate să-i creeze dezavantaje majore. Baza de 

cazare şi alimentaţie publică, alături de principalele resurse de atractivitate şi infrastructura de 

acces, reprezintă componentele fundamentale de funcţionare a oricărui sistem agroturistic. 

Infrastructura agroturistică din spațiul analizat, sub aspectul dimensiunii 

componentelor, diversităţii şi calităţii sale este foarte slab reprezentată, atât în ceea ce priveşte 

capacităţile de cazare, cât şi sub aspectul infrastructurii de acces, al calității şi diversității 

serviciilor oferite turiştilor. 

Sub aspectul capacităţilor de cazare se remarcă o bună echipare din punct de vedere 

tipologic şi numeric la nivelul stațiunii balneare Tășnad, în timp ce pentru restul unităților 

administrativ-teritoriale care compun GAL Sud-Vest Satu Mare infrastructura de cazare este 

aproape inexistentă. Repartiţia inegală a bazelor de cazare la nivelul  teritoriului reflectă interesul 

scăzut pentru valorificarea resurselor turistice existente sau implicabile în urma unor echipări 

adecvate. 

Amenajările turistice sunt concentrate în cea mai mare parte în orașul Tășnad, în 

imediata apropiere a ștrandului termal, însă de-a lungul timpului acestea s-au extins în tot 
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orașul, inclusiv în satele aparținătoare(satul Blaja, situat la 2 km de stațiune). Pe lângă baza de 

cazare a staţiunii balneare Tăşnad, la nivelul întregului sistem teritorial ce compune GAL 

Sud-Vest Satu Mare mai există o singură structură turistică (clasificată) de cazare, în 

localitatea Urziceni (WestMotel★★★ S.C. Ludy SRL, 39 locuri).  

Primele locuri de cazare au aparținut unor instituții sau persoane particulare: 

 Popasul turistic Merișorul, aparținând Consumcoop, dispunea de 96 locuri în 

căsuțe de piatră; 

 Campingul cu căsuțe, aparținând Primăriei Tășnad, avea o capacitate redusă de 20 

de locuri, în construcții de lemn; 

 Căminul Militar de Garnizoană, are un regim aparte, cazând, în principal, cadre 

din Ministerul Apărării Naționale. Totalizează 90 de locuri în camere de 2-3 paturi 

și apartamente cu 5 paturi. 

 
Fig. 30. Căminul Militar de Garnizoană (Tășnad) 

A doua categorie de oferte de cazare a apărut ca urmare a inițiativelor unor firme 

private, dar și implicarea familială prin amenajarea de pensiuni turistice cu funcționare 

sezonieră estivală (mai-octombrie). Pentru mulți dintre locuitorii orașului Tășnad, turismul 

reprezintă ocupația de bază, mai ales în sezonul estival. Capacitatea de primire în zona 

turistică fiind în creștere, numeroase pensiuni și vile au fost construite în ultimii 5-6 ani. 

 Dintre cele mai reprezentative structuri turistice de cazare care funcționează pe 

teritoriul analizat, se remarcă: 

Motel Biamin★★★este printre cele mai vechi unităţi de cazare (construit în 1994), care 

pe lângă cele 29 camere oferite turiștilor, dispune și de o sală de mese cu capacitate de 200 



locuri, bar de zi și bucătărie din anul 2000. În 2001 a fost construită o piscină acoperită, 

urmată de o bază de tratament și o parcare cu 40 de locuri(în anul 2003). Până în anul 2006 a 

fost printre puținele unități de cazare care au funcționat și în extrasezon, datorită sistemului de 

încălzire cu centrală proprie. În prezent dispune și de săli pentru conferințe (capacitate de 350 

de locuri), un complex de piscine (piscină interioară/piscină în aer liber), bazine cu 

hidromasaj, bazin pentru copii (cu tobogan acvatic) și servicii de cosmetică medicală. 

 
Fig. 31. Motel Biamin★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Hotel Alystra★★★are 21de camere (19 camere cu pat matrimonial şi 2 camere de o 

persoană) și 2 apartamente (de 4 și 5 persoane) cu o capacitate maximă de 62 de locuri. 

Beneficiază de restaurant cu o capacitate maximă de 120 de persoane, terasă de max. 500 de 

persoane, 35 de locuri de parcare și 3 piscine interioare cu apă termală de 35
o
, 38

o
 și 40

o 
C.  



 
Fig. 32. Hotel Alystra★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Microbaza de tratament, deschisă în iulie 2009, oferă următoarele servicii: 

electroterapie-laser, magnetoterapie, unde scurte, hidrokinetoterapie, fizioterapie, împachetări 

în parafină, masaj. 

Motel Marissa★★★ a fost construit în 2011 și este cel mai aproape de bazinele 

termale,având restaurant, piscină și terasă în incinta ștrandului. În 2012 s-a deschis un cabinet 

medical, centru de fizioterapie, kinetoterapie şi sală de fitness dotat cu aparate de ultimă oră. 

 
Fig. 33. Motel Marissa★★★(Stațiunea balneară Tășnad) 

Motelul are toate facilitățile unui hotel de 3 stele, însă nu dispune de o parcare proprie.  



Motel West★★★(comuna Urziceni) este poziționat în apropierea punctului rutier de 

frontieră cu Ungaria, dispune de o capacitate de 39 locuri (8 camere single, 12 duble, pat 

suplimentar), restaurant, bar non-stop, room service, loc pentru îngrijirea bunurilor, schimb 

 
Fig. 34. Motel West★★★ (comuna Urziceni) 

valutar, spălătorie, camere cu balcon, baie, internet, telefon, TV, o parcare cu 15 locuri și sală 

pentru conferinţe (până la 80 persoane). 

Motel Stil★★★(dat în exploatare începând cu anul 2008) este poziționat la intrarea în 

ștrandul termal al stațiunii Tășnad. Dispune de 44 de camere echipate corespunzător 

categoriei de confort de 3 stele (TV cu ecran LCD, aer condiționat, minibar, cutie pentru 

depozitarea valorilor personale, telefon, conexiune internet, baie cu cabină de duș, jacuzzi în 

apartament, sală de bowling și biliard la subsol, etc.).  La fel ca toate hotelurile din imediata 

apropiere a bazinelor termale și acesta este dotat cu restaurant, terasă și piscine interioare.  



 

Fig. 35. Motel Stil★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Dacă până în anul 1997 s-a înregistrat un deficit al capacităților de primire al 

turiștilor, în ultimii ani, datorită extinderii capacității și diversificării structurii serviciilor 

de cazare se constată un excedent al locurilor de primire. Astfel, turiștii care vizitează 

stațiunea Tășnad au la dispoziție oferte diversificate de cazare, de la hoteluri de 3 stele, 

pensiuni și căsuțe din lemn până la camere închiriate de la localnici și corturi în camping 

(Tabelul nr. 6).  

Pe lângă unitățile de cazare, zona cu funcție de recreere cuprinde alei de 

promenadă pe marginea cărora sunt instalate diverse chioșcuri  cu produse care, din 

păcate, valorifică foarte slab oferta produselor tradiționale cu specific local (suveniruri, 

băuturi răcoritoare, produse alimentare, etc.). 

 

Tabelul 6 - Structura, distribuţia spaţială, dotările și unităţile de cazare din  

GAL Sud-Vest Satu Mare 

Nr. 

crt 
Unitatea Localizare 

 

Categorie 

confort 

[ stele ] 

Nr. 

locuri 
Dotări și servicii 

1. 
Hotel 

Alystra 
Tășnad ★★★ 62 

- 21 de camere (19 camere cu pat matrimonial, 2 single) 

și 2 apartamente (de 4 și 5 persoane); 

- 6 camere dispun de balcoane încăpătoare și 2 camere 

dispun de terase cu vedere spre bazine; 

- TV, internet wireless, baie proprie; 

- capacitate maximă: 62 locuri; 



- 35 de locuri în parcarea proprie, păzită; 

- restaurant cu capacitate max. de 120 pers.; 

- terasă cu capacitate max. de 500 pers.; 

- 2 bazine exterioare cu apă termală (41 °C); 

- 3 piscine interioare cu apă termală (35°C, 38°C, 40°C); 

- microbază de tratament (electroterapie-laser, 

magnetoterapie, unde scurte, hidrokinetoterapie, 

fizioterapie, împachetări în parafină, masaj). 

2. 
Hotel  

Doina 1 
Tășnad ★★★ 32 

- Hotel Doina 1 funcționează pe perioada sezonieră 

(mai-octombrie); 

- dispune de o capacitate de cazare de 32 de locuri în 16 

camere (6 camere duble twin și 6 camere duble 

matrimoniale); 

- camerele sunt dotate cu televizor/cablu, 

frigider/congelator, baie cu duș, saltele superortopedice 

și balcon; 

3. 
Hotel  

Doina 2 
Tășnad ★★★ 46 

- Hotel Doina 2 funcționează pe toată perioada anului și 

dispune de 18 camere, 3 camere duble twin, 5 camere 

matrimoniale, 10 camere triple;  

- camere dotate cu televizor/ cablu, frigider/ congelator, 

băi proprii, balcon și saltele superotopedice. 

4. 
Hotel  

Regal 
Tășnad ★★ 102 

- capacitate de cazare de 102 locuri în 45 de camere 

duble, triple și apartamente cu 4 locuri; 

- centrală, frigider în unitate, parcare, restaurant, bar, loc 

de joacă pentru copii, servicii de spălătorie, cutie de 

valori, baie, Tv, internet, activități de relaxare, terasă, 

piscină, masaj. 

5. Motel Stil  Tășnad ★★★ 44 

- TV cu ecran LCD, aer condiționat, minibar, cutie 

depozit valori, telefon, conexiune internet, baie cu 

cabină de duș, jacuzzi în apartament, aer condiționat; 

- număr de camere: 19 duble și 1 apartament; 

- capacitate: 44 persoane; 

- sală de conferințe (40 locuri). 

6. 
Motel 

Marissa 
Tășnad ★★★ 80 

- capacitate de cazare de peste 80 locuri, apartamente, 

camere matrimoniale, camere cu două și trei paturi și 

camere single; 

- camere dotate cu baie proprie, jacuzi, cabină de duş, 

televizor, telefon, frigider şi acces nelimitat la internet 

prin cablu sau wireless; 

- restaurant/bar, piscină acoperită; 

- centru de sănătate (cadre medicale specializate: 

fizioterapie, terapie de mişcare, sală de kinetoterapie 

dotată cu aparatură de recuperare şi relaxare, 

cosmetică). 

7. 
Motel 

Biamin 
Tășnad ★★★ 58  

- 29 camere cu 1, 2, 3 paturi sau apartament, baie 

proprie și Tv cablu, frigider, telefon, acces la internet; 

- bar de zi, restaurant; 

- săli pentru conferințe (capacitate de 350 de locuri); 

- complexul de piscine (piscină interioară și exterioară 

(în aer liber), bazinele cu hidromasaj, bazin destinat 

copiilor (prevăzut cu tobogan acvatic); 

- plajă (200 m2), tenis de masă, loc de joacă pentru copii, 

biciclete pentru copii, parcare interioară; 

- cosmetică medicală cu lymphostim, ultrasunete, 

hidromasaj și masaj limfatic. 

8. Motel West Urziceni ★★★ 39 

- capacitate: 39 locuri (camere: 8 single, 12 duble (pat 

suplimentar); 

- restaurant, bar non-stop, room service, loc pentru 

îngrijirea bunurilor, schimb valutar, spălătorie, camere 

cu balcon, baie, internet, telefon, TV; 

- locuri pentru parcare: 15; 

- sală pentru conferinţe: până la 80 persoane. 

9. Motel Dora Tășnad ★★ 40 

- capacitate de cazare de 40 de locuri, în 18 camere; 

- baie proprie, sistem de aer condiționat și încălzire 

centrală, frigider, televizor  LCD, TV cablu (peste 70 

de posturi), internet wireless, restaurant cu capacitate 

de 70 de locuri. 



10. 
Hostel 

Maramureșu 
Tășnad ★★★ 44 

- 16 camere, 44 locuri; 

- hostelul este situat la 5 minute de intrarea la bazine, are 

parcare interioară, barbeque, loc de joacă pentru copii, 

4 camere matrimoniale, camere pt. trei persoane 

(familie), cu televizor, frigider, baie proprie. 

11. 

Pensiunea 

Casa 

Zmeilor 

Tășnad ★★★ 16 

- capacitate: 16 persoane; 

- 7 camere de 2-3 locuri dotate cu TV, baie, apă caldă-

rece, centrală termică; 

- loc de petrecere cu sonorizare, calculator, boxe, 

frigider, curte cu grătar și parcare. 

12. 
Pensiunea 

Termal 
Tășnad ★★★ 30 

- 15 camere, 30 locuri; 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie si 

internet wireless. 

13. 
Pensiunea 

Casa Dante 
Tășnad ★★★ 18 

- 9 camere, 18 locuri; 

- baie proprie, televizor în cameră, grădină, acces 

bucătărie, parcare, organizare evenimente speciale, 

acces internet, încălzire centrală, loc de joacă pentru 

copii. 

14. 
Pensiunea 

Elena 
Tășnad ★★ 40 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie; 

- capacitate totală: 40 locuri în 17 camere; 

- aprox. la 100 m de băile termale.  

15. 
Pensiunea 

Bistriţean 
Tășnad ★★ 18 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie; 

16. 
Pensiunea 

Maier 
Tășnad ★★ 4 

- capacitate: 4 persoane, 2 camere duble; 

- parcare, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, terasă, 

bucătărie. 

17. 
Pensiunea 

Raul 
Tășnad ★★ 25 

- 7 camere, 25 de locuri; 

- dotări: parcare, curte, loc de joacă pentru copii, masa 

de ping-pong, internet, panoramă păuni, oraș, duș 

comun, bucătărie utilată. 

18. 

Pensiunea 

Casa 

Cristian 

Tășnad ★★ 18 

- 6 camere, 18 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, 2 camere cu baie proprie, iar la 

celelalte 4 camere 2 băi comune, parcare în curte, 

grătar, terasă, loc de joacă pentru copii. 

19. 
Pensiunea 

Tora 
Tășnad ★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- baie proprie, televizor în cameră, grădină, acces 

bucătărie, fermă proprie, parcare, organizare 

evenimente speciale, acces internet, încălzire centrală, 

loc de joacă pentru copii, servicii de masaj. 

20. 
Pensiunea 

Crina 
Tășnad ★★ 20 

- 10 camere, 20 locuri; 

- camere cu două paturi, televizor, internet, loc de joacă 

pt. copii, parcare privată, posibilitatea de face grătare 

în aer liber, grădină, loc de campare. 

21. 

Pensiunea 

Casa 

Denisa & 

Rareș 

Tășnad ★★ 45 

- 15 camere, 45 locuri; 

- camere cu 2-3 paturi, baie cu duș, frigider, televizor, 

terasă, grătar, oficiu pentru preparat mâncarea, 

încălzire centrală, foișor, grădină, loc de joacă pentru 

copii, parcare. 

22. 
Pensiunea 

Ciordaș 
Tășnad ★★ 18 

- 9 camere, 18 locuri; 

- camere cu baie proprie, Tv, frigider, bucătărie utilată, 

loc de grătar, internet. 

23. 
Pensiunea 

La Vio 
Tășnad ★★ 12 

- 6 camere, 12 locuri; 

- camere cu baie proprie și bucătărie, parcare, Tv, grătar. 

24. 
Pensiunea 

Romantic 
Tășnad ★ 14 

- parcare, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, terasă, 

bucătărie.  

25. 
Pensiunea 

Cerbu 
Tășnad ★ 33 

- dispune de 33 locuri de cazare în 14 camere cu unul, 

două și trei paturi;  

- TV-cablu, baie proprie, apa calda menajeră, încălzire 

centrală; 

- acces la bucătărie (dotată cu frigider, aragaz, cuptoare 

electrice și cu microunde, grătar); 

- sală de conferințe cu capacitatea de 50 locuri (dotată cu 

TV+DVD player). 



26. 
Pensiunea 

Niky 
Tășnad ★ 8 

- capacitate: 8 persoane, 4 camere duble; 

- parcare, internet, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, 

terasă, bucătărie. 

27. Vila Alex Tășnad ★★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, baie proprie, parcare în curte, 

grătar, terasă, organizare evenimente speciale, încălzire 

centrală. 

28. Vila Vlad Tășnad ★★★ 12 

- 4 camere, 12 locuri; 

- televizor în cameră, internet, grătar, grădină, acces 

bucătărie, parcare, organizare evenimente speciale, loc 

de joacă pentru copii, loc de campare. 

29. Vila Florin Tășnad ★★ 29 

- 10 camere, 29 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, baie proprie, parcare în curte, 

grătar, terasă, organizare evenimente speciale, încălzire 

centrală, loc de joacă pentru copii. 

30. 
Casa 

Bodian 
Tășnad ★★★ 62 

- 62 de locuri de cazare în 31 de camere, dotate cu baie 

proprie, Tv/cablu, frigider, internet. 

31. 
Casa 

Tineretului 
Tășnad ★★ 16 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie. 

32. 
Casa 

Andrei 
Tășnad ★★ 25 

- 10 camere cu o capacitate de 25 locuri, băi proprii sau 

băi commune, acces la internet wireless, terasă, grătar, 

loc de joacă pentru copii și parcare. 

33. 
Casa 

Cristian 
Tășnad ★★ 18 

- 6 camere ce pot găzdui până la 18 persoane, bucătărie 

dotată cu toate cele necesare, terasă, grătar și loc de 

joacă în gradină, parcare; 

- 2 camere cu baie proprie, iar celelalte 4 sunt deservite 

de 2 băi.  

34. 
Casa 

Victoria 
Tășnad ★★ 50 

- 20 camere, 50 locuri; 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie. 

35. 
Casa 

Crisina 
Tășnad ★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie. 

36. 
Camping 

Delta 
Tășnad ★★ 10 

- 4 camere, 10 locuri de cazare; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

37. 
Camping 

Lotus 
Tășnad ★★ 20 

- 10 camere, 20 locuri de cazare; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

38. 
Camping 

Merişor 
Tășnad ★ 48 

- 24 camere, 48 locuri în căsuţe de lemn; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

39. 
Bungalow 

Ra 
Tășnad ★ 6 - 4 camere, 6 locuri. 

          Total 1.204 
 

 

 

Din tabelul prezentat mai sus rezultă că infrastructura de cazare din GAL Sud-Vest 

Satu Mare se compune dintr-un număr total de 1.204 locuri, din care 1.120 în camere, iar 84 

în camping. Din numărul total de 1.120 locuri în camere, 557 sunt în unităţi clasificate la 3 

stele, 508 sunt în unităţi clasificate la 2 stele şi 55 sunt în unităţi clasificate la o stea. 

În ceea ce priveşte structura locurilor de cazare pe categorii de confort, se poate 

observa, din figura de mai jos (Fig. 36), că din totalul de 1.120 locuri de cazare în camere, 

cele 



 

Fig. 36. Distribuţia locurilor de cazare din GAL Sud-Vest Satu Mare 

pe categorii de confort 

 

Fig. 37.Distribuţia locurilor de cazare din GAL Sud-Vest Satu Mare, 

 pe tipuri de unităţi 

 

mai numeroase sunt locurile clasificate la 3 stele ( 50 %), urmate de cele de 2 stele (45 %), în 

timp ce locurile de cazare de 1 stea înregistrează doar 5,0 %. 

Sub aspectul distribuţiei locurilor de cazare pe tipuri de unităţi, ponderea cea mai 

importantă o deţin pensiunile (27,66 %), urmate de moteluri (21,68 %), hoteluri (20,10 %), 

case/vile (19,93 %), campinguri (6,48 %), hosteluri (3,65 %) și bungalowuri (0,5 %)  - Fig. 

37. 

Pe lângă unitățile de cazare omologate, teritoriul analizat oferă turiştilor şi servicii de 

cazare neclasificate, care completează numărul de locuri și diversifică oferta agroturistică:  

 case ale localnicilor: Săcășeni (sat Huta Chegii), Sălacea (sat Otomani), 

Tiream, Urziceni, Cehal, Petrești, Tășnad, etc.; 



 centru de îngrijire a copiilor tip “after school” – 6 camere + sală de conferințe -

40 locuri (Sălacea); 

 chiliile pentru pelerini din așezământul monahal”Sf. Ioan Botezătorul” din 

Scărișoara Nouă (comuna Pișcolt) - 25 locuri; 

 case de vânătoare (Ciumești, Pișcolt); 

 instituții culturale (Forumul Democrat German - 22 locuri, comuna Cămin). 

Pe lângă acestea, mai există 3 pensiuni agroturistice,aflate în construcție la momentul 

efectuării analizei,în comunele Săuca (sat Silvaș), Andrid (sat Dindești) și Sălacea.  

Alături de baza de cazare, structurile de alimentaţie din localităţile analizate contribuie 

la conturarea profilului agroturistic şi la creşterea forței de atracţie a fluxurilor turistice.  

Tabelul  7 - Principalele unităţi de alimentaţie publică din spațiul analizat 

Nr. 

crt. 

Tipul 

unităţii 
Denumirea Localizare 

Categoria Nr. 

locuri ★ ★★ ★★★ 

1. Restaurant Marissa (classic) Tășnad     249 

2. Restaurant Marissa(fast food) Tășnad  
   70 

3. Restaurant Merişor (classic) Tășnad     105 

4. Restaurant Alystra Tășnad     120 

5. Restaurant Bistriţean Tășnad     90 

6. Restaurant Biamin Tășnad     290 

7. Restaurant Stil Tășnad     24 

8. Restaurant West (classic) Urziceni     140 

9. Restaurant Kriszta (specific 

unguresc) 
Petrești     48 

10. Terasa Biamin Tășnad     50 

11. Bar de zi Stil Tășnad     50 

12. Bufet bar Stil  Tășnad     39 

13. Bar de zi  Biamin Tășnad     36 

14. Bar de zi Romantic Tășnad     90 

15. Bar de zi Tineretului Tășnad     36 

16. Bar de zi Ra Tășnad     30 

Total 4 8 4 1.467 

În majoritatea lor, unităţile de cazare oferă şi condiţii de servire a mesei (în saloane 

pentru micul dejun, restaurante, saloane pentru recepţii sau baruri) - dar există şi o serie de 

structuri de alimentaţie independente (restaurant familial, bar de zi, bufet-bar, braserie, fast 

food). 



 

Fig. 38. Histograma repartiției numărului de locuri din structurile turistice  

cu funcție de alimentație pe categorii de calitate 

  

Structurile turistice cu funcție de alimentație existente în teritoriu analizat se 

încadrează preponderent în categoria de calitate 2 stele (839 locuri în restaurante, 70 locuri în 

baruri/bufete și 50 locuri pe terase), în timp ce locurile în restaurante și baruri de zi clasificate 

la nivel mediu (3 stele) dețin ponderea cea mai redusă (144 locuri în restaurante, 89 locuri în 

baruri). Majoritatea acestor structuri turistice aparțin stațiunii balneare Tășnad și doar o mică 

parte sunt amplasate în alte localități (Urziceni – restaurant cu 140 locuri, Petrești – restaurant 

cu 48 locuri).  

 

Fig. 39. Restaurant Kriszta★(cu specific unguresc), Petrești  



Pe lângă aceste posibilităţi de servire a mesei, mai există şi posibilitatea preparării 

alimentelor personal (ex. în campingul din parcul balnear Tășnad există un loc special 

amenajat cu 4 grătare, unde turistul are posibilitatea să-şi prepare minuturi). 

 

Tabelul  8 - Unităţi de alimentaţie publică independente de structurile  

de primire turistice cu funcţie de cazare 

Nr. crt. Denumirea unității Localizare 
Categorie 

unitate 

1. SC Blue Escape SRL Tășnad Restaurant 

2. CONSUMCOOP Tășnad Restaurant 

3. SC L & S SRL Tășnad Restaurant 

4. SC Silverado SRL Tășnad Restaurant 

5. SC COSMICOM SRL Tășnad Restaurant 

6. SC D & C UNIC SRL Tășnad Restaurant 

7. SC PROMPT COM GYM  Tășnad Fast food 

8. SC FELSEN SRL Sălacea  Fast food 

9. A.F.  RUS G. ADRIANA Scărișoara Nouă Bar 

10. SC CONSUMCOOP Sanislău Bar 

11. SC CONSUMCOOP Urziceni Braserie 

12. SC CONSUMCOOP Foieni Braserie 

13. SC CONSUMCOOP Foieni Braserie 

14. SC FRANKI  TRANS COM Foieni Bar 

15. SC CONSUMCOOP Andrid Bar 

16. SC CONSUMCOOP Santău Bar 

17. SC CONSUMCOOP Petrești Bar 

18. I.I. SARACUT IOAN Sanislău Bar 

19. SC  TIMPLARUL G  SRL Căpleni Bar 

20. SC ECATERINA OFELIA SRL Pișcolt Bar 

21. SC MISCHUNG  SRL Urziceni Bar 

22. SC CAFE BAR PARADIS SRL Pișcolt Cafe bar/pizzerie 

23. IF COSTIN NICOLETA MARIA Tiream Bar 

24. ABC DOINA SRL Tășnad Restaurant 

25. DUOLEVAI SRL Pișcolt Fast food 

26. II TURAU VALERIA Tășnad Restaurant 

27. LARY & MIHA SRL Tășnad Fast food 

Sursa:Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, jud. Satu Mare și Bihor (2014) 



 
Fig. 40. Cafe bar/pizzerie(comuna Pișcolt) 

 

Disfuncții constatate  

Pe baza informaţiilor de ordin statistic, cartografic, fotografic şi a sintezelor 

documentare, alături de investigaţiile în teren, în urma proceselor de prelucrare, reprezentare 

spaţială şi analiză multicriterială au fost evidenţiate situaţiile disfuncţionale asociate 

infrastructurii agroturistice de cazare și alimentație publică, atât la nivelul componentelor 

elementare, cât şi în cadrul structurilor de conlucrare ale sistemului teritorial vizat: 

 repartiția total disproporționată sub aspect numeric, funcțional, calitativ și tipologic a 

bazelor de cazare și a structurilor turistice cu funcție de alimentație în teritoriu 

analizat. Se recomandă extinderea infrastructurii agroturistice de cazare și alimentație 

publică la nivelul întregului teritoriu cuprins în proiect și creșterea calității serviciilor 

turistice pentru unitățile existente;  

 datorită altitudinilor scăzute (135-137 m) la care se află parcul balnear Tășnad și 

prezenței Văii Cehalului aflată în apropiere, există riscul de inundare a spațiului de 

campare. Propunerile de remediere sunt identice cu cele identificate pentru inundarea 

zonei rezidențiale, și anume, decolmatarea albiei minore, îndiguirea și regularizarea 

cursului văii; 

 existența în apropierea ștrandului termal a unor clădiri fără autorizație de construire 

sau care nu respectă indicatorii urbanistici: procentul de ocupare al terenului (P.O.T) și 



coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T). Soluția ar fi redimensionarea spațiului 

alocat amenajării/extinderii ștrandului și demolarea construcțiilor fără autorizație;  

 slaba valorificare turistică a produselor tradiționale și a preparatelor culinare cu 

specific local (legume, fructe proaspete și uscate, gemuri, brânzeturi, vinuri, ștrudel, 

nudli, carne de vânat,mezeluri de casă, pâine țărănească,zacuscă, sucuri și siropuri 

naturale, ceaiuri, produse apicole, etc.); 

 insuficiența spațiilor de parcare destinate turiştilor la nivelul staţiunii balneare Tășnad; 

 ponderea redusă a locurilor în restaurante clasificate la nivel mediu - 3 stele (144 

locuri). Dezvoltarea unui turism performant se sprijină şi pe existenţa unor structuri de 

primire turistice cu funcţie de alimentaţie clasificate la minimum 3 stele; 

 inexistența infrastructurilor turistice de cazare și alimentație clasificate la nivel 

superior (4 şi 5 stele) și lipsa unei promovări adecvate a celor existente;  

 nivelul calitativ al bazelor de alimentație publică nu corespunde standardelor 

internaționale (multe unități au spațiu mare de servire, oferta gastronomică are 

varietate redusă, denumirile meniurilor nu sunt însoțite și de o prezentare grafică, lipsa 

unor programe specifice (folclorice, de divertisment, ș.a.), majoritatea restaurantelor 

prezintă doar un meniu în limba română etc.); 

 existenţa unei puternice sezonalităţi în valorificarea turistică a bazelor de cazare și 

alimentație, axată pe anotimpul estival cu durate diferite; 

 inexistenţa unui specific arhitectural local sau regional pentru structurile de primire 

turistice; 

 calitatea redusă a serviciilor şi standardelor turistice (de la grupuri sanitare până la 

atitudinea personalului angajat). 

 

3.3. Infrastructura agroturistică recreativ - curativă 

Spaţiul destinat relaxării, distracţiei, agrementului în general, este dat atât de 

potenţialul cadrului natural, cât şi de amenajările antropice destinate recreaţiei. Potenţialul 

natural al unui teritoriu trebuie exploatat, astfel încât să aibă loc o dezvoltare durabilă în timp 

şi totodată trebuie conservat şi valorificat într-un mod cât mai optim.  

Din punct de vedere la valențelor agroturistice ale spațiului analizat, bazate pe 

infrastructura recreativ-curativă, rolul principal este deținut de următoarele obiective: 

a) ștrandurile termale; 

b) piscinele hoteliere și bazinele cu hidromasaj; 

c) centrele medicale și microbazele de tratament curativ; 



d) parcurile de recreere și grădinile publice; 

e) sălile de sport, terenurile și bazele de agrement; 

f) lacurile și bălțile piscicole; 

g) rezervațiile naturale și siturile Natura 2000; 

h) casele de vânătoare și fondul cinegetic; 

i) livezile, podgoriile și pivnițele vinicole; 

j) casele țărănești și gospodăriile tradiționale. 

 

a) Ștrandurile termale(stațiunea balneară Tășnad, satul Dindești) 

Referitor la potenţialul natural deținut de spațiul investigat, în primul rând se remarcă 

potenţialul hidrogeologic, reprezentat prin resursele de ape termominerale cu proprietăţi 

curative, valorificate în prezent în stațiunea balneară Tășnad și satul Dindești (ștrand privat). 

Zona de agrement a orașului Tășnad face parte din intravilanul orașului, putând fi accesată de 

pe Str. Ștefan cel Mare (în prelungirea căreia se află DJ 191) spre Marghita, iar dinspre vest, 

pe DJ 195D, spre Săuca, iar la punctul turistic recreativ-curativ din satul Dindești, se poate 

ajunge pe drumul DJ 108M, dinspre sud-vest (Andrid) sau dinspre nord-est (Tiream). Cele 

două localități valorifică în scop recreativ și curativ, parțial, însemnatele resurse de ape 

termominerale de care dispun pe teritoriul lor. 

Apele de zăcământ din etajul inferior (800-2.000 m) se ivesc la suprafaţă ca izvoare 

sau ca foraje sub formă de ape minerale dar şi termale, la + 50
o
C şi chiar peste + 70

o
C. 

Zăcământul hidromineral cu caracteristici termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de 

1.200 m şi are un debit de 1.500 m
3
/24 h, obţinut dintr-o singură sondă. Apa hipertermală are 

o temperatură de suprafaţă de + 72 ºC şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, este predominant 

clorurată-bicarbonatată-sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sodică-

calcică-magneziană în prezenţa amoniului şi potasiului.  

Apa termală provenită din forajul 4.715, utilizată în bazinele staţiunii balneare Tăşnad, 

prezintă următoarele caracteristici: mineralizarea totală de 9.846,3 mg/l; pH: 7,5; anioni: Cl
 -
, 

HCO3
-
, SO4

2-
, NO3

-
, I 

-
, Br 

-
; cationi: Na

+
, Ca

2+
, NH4

+
, Mg

2+
, K

+
, Fe

2+
; acid boric (HBO2); 

acid silicic (H2SiO3). 



 

Fig. 41.  Ștrand termal (Stațiunea balneară Tășnad) 

           Eficiența terapeutică a apelor termominerale (cura externă) este destul de ridicată, 

acestea fiind folosite pentru tratarea următoarelor tipuri de afecţiuni: reumatism degenerativ, 

reumatism abarticular, afecțiuni neurologice periferice cronice, ginecologice cronice (în afara 

pulseelor inflamatorii), afecţiuni posttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine, 

boli de metabolism). 

 

 Fig. 42. Ștrand termal (sat Dindești, comuna Andrid) 
(Sursa:http://www.primariaandrid.ro/galerie_foto/album/7/) 

 

http://www.primariaandrid.ro/galerie_foto/album/7/


 

b) Piscinele hoteliere și bazinele cu hidromasaj 

Hotelurile/motelurile din staţiunea balneară Tășnad, respectiv Alystra★★★, Marissa★★★ 

şi Biamin★★★, dispun de piscine de exterior și interior, fiind oferite şi servicii de fizioterapie 

sub control medical.  

 

Fig. 43. Piscină termală interioară cu hidromasaj (Hotel Marissa★★★) 
(Sursa:http://motelmarissa.ro/) 

 

Fig. 44. Piscină termală interioară (Motel Biamin★★★) 
(Sursa:http://www.tasnadcazare.ro/) 

 

c) Centrele medicale și microbazele de tratament curativ 

  În afară de cura externă tradițională cu apă termală, în stațiunea Tășnad, există 

http://motelmarissa.ro/
http://www.tasnadcazare.ro/


posibilitatea ca turiștii să beneficieze (și în extrasezon), sub stricta supraveghere a 

personalului specializat, de o serie de servicii medicale și de relaxare: balneoterapie (băi cu 

apă termală în vane și în bazine), electroterapie (băi galvanice, băi Stanger, diadinamice, 

ultrasunete, unde scurte, magnetodiaflux), hidroterapie (duș și masaj subacval, hidromasaj, 

dușuri speciale), inhalații (cu apă termală și medicamente), masoterapie (masaj medicinal și 

limfatic, masaj general și parțial, masaj de relaxare), laserterapie, kinetoterapie, 

mecanoterapie, termoterapie (împachetări cu parafină), cosmetică medicală (cu 

lymphostim, ultrasunete și masaj limfatic) etc. 

 

Fig. 45. Tratamente medicale la Centrul de sănătate (Hotel Marissa★★★) 
(Sursa:http://motelmarissa.ro/centru-de-sanatate/) 

Construcțiile de sănătate sunt reprezentate și printr-un spital de pneumoftiziologie 

(orașul Tășnad) și mai multe puncte farmaceutice. 

 
 

Fig. 46.  Spitalul de pneumoftiziologie, Tășnad 

 

 d) Parcurile de recreere și grădinile publice 

Spaţiile verzi situate de-a lungul străzilor, drumurilor şi cursurilor de ape prezintă un 

http://motelmarissa.ro/centru-de-sanatate/


rol polifuncţional în structura spaţială, îndeplinind funcţii de ordin social, cultural, educativ, 

sanitar, igienic, utilitar, turistic şi estetic. În oraşul Tăşnad,parcurile ocupă 18.207 m
2
, iar 

suprafaţa totală a spaţiilor verzi (alei şi scuaruri) este de 64.900 m
2
, din care zona de 

agrement (ştrand) deţine 3.500 m
2
. Spaţiile verzi, terenurile de sport şi agrement se vor 

extinde prin replantarea şi amenajarea unor zone degradate din perimetrul intravilan. 

 

  

 

Parcurile cuprind plantaţii de arbori şi arbuşti în proporţie de 40-60% din suprafaţă, 

spaţii gazonate 40-50% şi flori 5-10%. Aleile sunt mai puţin numeroase, dacă le raportăm la 

suprafaţa totală. Parcurile găzduiesc specii de arbori seculari ocrotiţi, dintre care amintim: 

Tilia tomentosa argentea, Thuja orientalis, Quercus robur, Pinus nigra, ş.a. 

Fig. 48. Parcul din zona de protecție a 

monumentelor istorice (Tășnad) 
 

Fig. 47. Parcul Central (orașul 

Tășnad) 



 

Fig. 49. Fântână arteziană și alei de promenadă (comuna Foieni) 

Scuarurile se găsesc în zona locuinţelor, acestea facilitând trecerea de pe o stradă pe 

alta. Aleile sunt în general pavate cu pietriş, iar vegetaţia este dispusă de o parte şi de alta a 

lor, fiind alcătuită din arbuşti de mărimea a 3-a şi plante decorative ca Viola wittrockiana 

(pansela), Hidrangea macrophylla (hortensia), Viola arvenisis (trei fraţi pătaţi), Sobus 

aucuparia (scoruş), etc. 

 

Fig. 50. Parc de recreere (comuna Foieni) 

 

Spaţiile verzi pot constitui locuri de desfăşurare optimă pentru diverse evenimente de 

ordin socio-cultural (festivaluri locale, celebrări civice, desfăşurarea unor activităţi teatrale, 

cinematografice, plimbări în aer liber, concerte etc.).  



Eficientizarea valorificării potenţialului turistic existent presupune realizarea unui parc 

balnear în staţiunea Tășnad, cu suprafaţa de l,0 - 3,0 ha, amenajat conform cerinţelor turistice 

moderne (plantaţii de arbori şi arbuşti, amenajări floricole, alei de promenadă, bănci de 

odihnă, chioşcuri, oglinzi de apă, etc.), în care să fie amplasat şi un centru multifuncţional de 

cultură şi agrement cu sală polivalentă (minim 200 locuri). 

e) Sălile de sport, terenurile și bazele de agrement 

La nivelul spațiului analizat există două baze de agrement și sport (Tășnad, Petrești) și 

un stadion (Tășnad). Stadionul ”Unirea” este alcătuit din terenul de fotbal, garderobă și o 

tribună. Suprafaţa terenului de fotbal este de 5.000 m
2
.  

Zona de agrement și sport din comuna Petrești se extinde pe o suprafaţă totală de 7,0 

ha şi cuprinde:un teren de fotbal, două terenuri de tenis de câmp, un teren de minigolf, unul 

de badminton, un loc de joacă pentru copii, un loc amenajat pentru picnicuri în familie, un 

lac de pescuit, bar, popicărie şi un amfiteatru de 800 de locuri. 

În afara acestor amenajări în scop recreativ-sportiv, mai există terenurile și sălile de 

sport, amplasate în cea mai mare parte în unităţile de învăţământ. Acestea sunt în număr de 

48, cu diferențieri sub aspectul suprafeței, gradului de echipare și capacității.  

Tabelul 9 - Situația infrastructurii recreativ-sportive 

Nr. 

crt. 
Localitatea 

Nr. 

locuitori 

(2011) 

Teren de 

sport 

Sală de 

sport 

Indicele bazei sportive 

[Nr. baze sport/ 

Populaţie]/1000 

1 Andrid 2.506 1 1 0,8 

2 Berveni 3.376 - 1 0,3 

3 Cămin 1.388 2 1 2,2 

4 Căuaş 2.388 2 2 1,7 

5 Căpleni 3.031 1 1 0,7 

6 Cehal 1.594 - 1 0,7 

7 Ciumeşti 1.407 1 1 1,5 

8 Foieni 1.840 1 1 1,1 

9 Petreşti 1.588 6 1 4,4 

10 Pir 1.614 1 1 1,3 

11 Pişcolt 3.161 1 1 0,7 

12 Sanislău 3.515 1 1 0,6 

13 Santău 2.377 1 - 0,5 

14 Săcăşeni 1.178 1 - 0,9 

15 Săuca 1.376 2 1 2,2 

16 TĂŞNAD 6.781 6 2 1,2 



 
 

Fig. 51.Zona de agrement și sport (comuna Petrești)  
(Sursa:http://www.tcmnord.ro/lucrari) 

 

Bază sportivă multifuncţională din stațiunea Tăşnad se află în incinta ştrandului 

termal și cuprinde:un teren de minifotbal, un teren de volei pe nisip, un teren de fotbal pe 

gazon artificial şi un loc de joacă pentru copii. 

 
Fig. 52. Baza sportivă multifuncțională și stadionul ”Unirea” (Tășnad) 

(Sursa:http://www.gazetanord-vest.ro/2014/08/baza-sportiva-multifunctionala-la-strandul-tasnad/) 

 

 

d) Lacurile și bălțile piscicole 

 Lacurile artificiale (iazuri, heleștee, bălți) se întâlnesc în număr destul de mare pe 

teritoriul analizat, ceea ce contribuie la sporirea 

17 Tiream 2.226 1 1 0,9 

18 Sălacea 3.036  1  - 0,4 

19 Urziceni 1.447 1 1 1,4 

            Total 45.829 30 18 1,1 

Sursa: date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică. 

 

http://www.tcmnord.ro/lucrari
http://www.gazetanord-vest.ro/2014/08/baza-sportiva-multifunctionala-la-strandul-tasnad/


gradului de atractivitate peisagistică și de nuanţare tipologică a formelor de practicare a 

agroturismului: turism de agrement, turism piscicol, turism cinegetic (ornitofaună acvatică), 

sporturi nautice, etc. 

 

 

Fig. 53. Balta piscicolă de la Ghenci (Căuaș)    Fig. 54. Iazul piscicol de la Ciumești 

 

 Lacul Barnold (comuna Tiream) este o acumulare de apă de tip heleșteu, situată pe 

Valea Ianculești, cu acces dinspre șoseaua Carei-Tiream, apoi pe un drum de piatră încă cca. 

300 m. Lacul este populat cu următoarele specii de pești: crap (cu greutate de până la 20 kg și 

peste), amur, caras, roșioară, babușcă, șalău și știucă. Lacul este amenajat cu pontoane și loc 

de campare, sălcii pe mal, zone cu stuf și există posibilitatea de a închiria bărci.  

 Iazul piscicol de la Chereușa (comuna Santău) are o suprafață totală de 290.000 m
2
, 

din care 220.000 m
2
 este luciu de apă. Adâncimea bălții este de 2-2,5 m, rar scade puțin sub 

2,0 m, în condiții de secetă mare. Este populată cu următoarele specii: crap, amur, caras, 

roșioară, biban, somn, știucă. 

 Balta piscicolă de la Pir are suprafața luciului de apă de aprox. 2,0 ha, adâncime de 

1-2 m, se pot instala corturi pe mal, accesul se face pe un drum forestier și este populată cu 

specii de crap, amur, somn african și caras. 

 

  

  

Fig. 55. Lacul Barnold (Tiream) - 

stânga și balta de pescuitde la Orbău 

(Cehal) - dreapta. 

 



 Balta piscicolă de la Orbău (comuna Cehal) are vegetație specific zonei, o adâncime 

de 2,0-3,0 m, iar suprafața luciului de apă este de 10,0 ha. Este populată cu: specii de crap, 

somn african, amur, biban și caras. 

  

 
 Fig. 56. Balta de pescuit de la Chereușa (comuna Santău) 
(Sursa:http://familist.ro/balta-chereusa-satu-mare) 

 

  

  Balta piscicolă de la Santăul Mic (comuna Santău)este populată cu: crap 

românesc și caras, iar în sezonul de vară și somn african.  

 Iazul piscicol de la Căpleniare suprafața luciului de apă de 2,5 ha, fără locuri 

amenajate pentru pescari, adâncimea apei este de 1,0 - 2,5 m și este populată cu crap, somn 

pitic, roșioară, biban, știucă și caras. 

 Balta piscicolă de la Petrești are luciul apei de 8-10 ha, adâncimea de 2 - 3 m și este 

populată cu: crap, amur, somn, roșioară, biban,știucă și caras. 

 Balta de pescuit Big Fish (comuna Andrid)se extinde pe o suprafață de 5,0 ha și este 

populată cu: crap sălbatic, amur, somn, roșioară, biban, știucă și caras.  

http://familist.ro/balta-chereusa-satu-mare


 

Fig. 57. Balta de pescuit Big Fish (comuna Andrid) 
(Sursa:https://www.facebook.com/chemives.cornel/media_set?set=a.) 

 În partea de sud-vest a oraşului Tăşnad, pe Valea Santăului (Cehalului) au fost 

construite două lacuri pentru regularizarea debitelor provenite din viituri, realizate în anii 

1968-1969. Suprafaţa deţinută de acumulările lacustre însumează aproximativ 18.000 m
2
 

(9.515 m
2 

- lacul din amonte şi 8.419 m
2 

- lacul din aval), iar barajele au o înălţime de 12 m şi 

respectiv 3,8 m. Popularea acestora cu specii de peşti (șalău, somn, caras, roșioară, babușcă, 

biban și crap fitofag) existenţa ornitofaunei acvatice şi amenajarea pentru agrement constituie 

premise favorabile de diversificare a ofertei turistice locale (turism nautic, turism piscicol, 

turism cinegetic, ş.a.). 

Ihtiofauna apelor curgătoare şi lacustre este formată din: rac (Astacus fluviatilis), 

scobar (Chondrostoma nasus), clean (Leuciscus cephalus), mreană (Barbus barbus), crap 

(Cyprinus carpio), mreana vânătă (Barbus meridionalis petenyi), caras (Carassius auratus 

gibelio). Dintre peştii de talie mică, cel mai caracteristic este porcuşorul de vad (Gobio 

uranoscopus frici), câra (Sabanejewia aurata), obleţul (Alburnus alburnus) şi porcuşorul de 

nisip (G. kessleri). 

Se remarcă valoarea  ridicată a biotopurilor formate din specii faunistice care trăiesc în 

preajma lacurilor, de interes turistic fiind: raţa sălbatică (Anas platgrincos), sitarul de mal 

(Limosa limosa), lăcarul de pipirig (Acrocephalus paludicola), bizamul (Ondatra zibethicus), 

vidra (Lutra lutra), ş.a. 

 

g) Rezervațiile naturale și siturile Natura 2000 

https://www.facebook.com/chemives.cornel/media_set?set=a


În cadrul spaţiului investigat există două situri de importanţă comunitară (SCI) 

declarate prin Ord. Nr.1964/2007 şi o arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarată 

prin H.G. Nr.1284/2007. 

ROSPA 0016 “Câmpia Nirului - Valea Ierului” - reprezintă o reminiscenţă a 

vechilor zone umede. Acest sit se întinde pe o suprafaţă totală de cca. 38.682,1 ha în judeţele 

Satu Mare şi Bihor (SM: 60,4%; BH: 39,6%). Este caracterizat printr-o varietate a habitatelor 

seminaturale, fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de 

acumulare, heleştee. Situl cuprinde următoarele arii naturale protejate: Pădurea de frasini 

Urziceni (S= 38,0 ha), Dunele de nisip de la Foieni (S= 10,0 ha), Mlaştina de la Vermeş (S= 

10,0 ha) și Complexul hidrografic Valea Rece de la Sălacea (S=2,0 ha). 

ROSCI 0020 „Câmpia Careiului” - se extinde pe suprafaţa totală de cca. 24.224 ha 

în judeţele Satu Mare şi Bihor: SM-62%; BH- 38%. În judeţul Satu Mare se întinde pe o  

 
 

Fig. 58.  ROSCI Câmpia Careiului – elemente faunistice și peisagistice  

 

suprafaţă de aproximativ 15.000 ha şi adăposteşte un număr de 14 tipuri de habitate naturale 

pentru a căror conservare este necesară declararea ca arii speciale de conservare, din care 

patru sunt prioritare. Au fost identificate 843 de specii de cormofite şi animale, iar pe lângă 

acestea, un număr de 41 de specii sunt strict protejate de legislaţia europeană (DH şi DP) și 77 

specii sunt strict protejate de legislaţia naţională. 



ROSCI 0021 „Câmpia Ierului” - este situat pe teritoriul judeţelor Satu Mare şi 

Bihor, pe o suprafaţă totală de cca. 21.785,0 ha (SM: 36%; BH: 64%). Constituie un rest al 

întinselor areale umede din această zonă a ţării. Se caracterizează printr-o mare varietate a 

habitatelor seminaturale şi naturale: fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, 

păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee şi zone mlăştinoase. 

În sistemul teritorial analizat sunt integrate 4arii naturale protejate,conform Legii nr. 

5/2000 privind aprobarea Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea 

III – Zone protejate. 

 

Tabelul 10-Siturile de importanţă comunitară
4
 

 

 

 

 

Tabelul 11 - Ariile naturale protejate de interes național din cadrul GAL Sud-Vest Satu Mare 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

zonei 

Tipul 

rezervaţiei 

Suprafaţa 

(ha) 

Actul de 

reglementare 

Starea de 

conservare 

1. Dunele de nisip(Comuna 

Foieni) 
botanică 10,0 HCJ nr. 4/1995 bună 

2. 
Mlaştina de interdune 

Vermeş(Comuna 

Sanislău) 

botanică 10,0 

HCJ nr. 4/1995 

Legea nr.5/200 

(cod 2.679) 

Scăderea nivelului 

freatic datorat unor 

canale de desecare 

3. Pădurea de frasini 

(Comuna Urziceni) 

botanic -  

forestieră 
38,0 

HCJ nr. 4/1995 

Legea nr.5/200 

(cod 2.676) 

Uşoara scădere a 

nivelului freatic 

datorat unor canale 

de desecare 

4. 
Complexul hidrografic 

Valea Rece (Comuna 

Sălacea) 

botanică 2,0 

HCJ nr. 19/1995  

conform Legii nr. 

5/2000. 

bună 

              Suprafaţa totală  60,0  

                                                 
4cf. Ordinului Nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară 

(SCI), ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 
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Nr. 

crt. 

 

UAT– urile 

în care este 

localizat 

situl 

Suprafaţa 

UAT 

cuprinsă 

în sit 

(%) 

Suprafaţa 

totală 

a UAT 

(km
2
) 

1. Ciumeşti 59,0 65,50 

2. Foieni  52,0 40,37 

3. Pişcolt 52,0 73,00 

4. Sanislău  67,0 74,82 

5. Urziceni 46,0 32,30 

          Total 276,0 285,99 

Figura 58a. Suprafața siturilor de importanţă 
(SCI) comunitară 



 

Fig. 59.  Rezervațiile naturale și siturile Natura 2000 

 

Dunele de nisip de la Foieni 

Nisipurile dunificate din Câmpia Voivozi - Urziceni reprezintă un obiectiv ştiinţific 

deosebit de important datorită faptului că reunesc un impresionant număr de elemente sudice, 

mediteraneene – submediteraneene, atlantice şi pontice. Zona de floră psamofilă de la 



Foienieste un habitat de interes conservativ comunitar cu dune continentale cu pajişti 

neîncheiate cu Corynephorus şi Agrostis. 

Nisipurile necoezive ce formează corpul dunelor sunt fixate printr-o vegetaţie 

termofilă intrazonală (Festuca vaginata,Corynephorum canescens). 

 

Fig. 60.  Relief dezvoltat pe dune denisip (Foieni). Prigorie (în medalion)  
(Sursa:http://romanianturism.com/2013/10/21/dunele-de-nisip-foieni/ 

http://ro.beekeeping.wikia.com/wiki/Prigorie) 
 

Elemente rare în flora ţării întâlnite în această zonă sunt: Minuartia viscoza, Spargula 

pentandra, Dianthus gigantiformis, Polygonum arenarium, Pulsatilla pratensis sp. hungarica, 

Leontum saxatilis, Iris humilis ssp.arenaria. Cu semnificație pentru valorificarea turistică a 

acestui teritoriu este și peştera de nisip din aproprierea pădurii, în care trăieşte o specie de 

pasăre unică la nivel regional, prigoria(Merops apiaster),fiind considerată una dintre cele mai 

colorate păsări din Europa. 

 

Mlaştina de interdune Vermeş 

Depresiunea umedă intradunală Vermeş este o mlaştină eutrofă formată între dunele 

continentale din Câmpia Voivozi – Urziceni (Nirului). Această zonă reprezintă un fragment 

de vegetaţie intrazonală care îşi păstrează zestrea floristică şi autenticitatea structurii 

vegetației. Semnificația sa deosebită constă în faptul că mlaştina conservă unele relicte 

glaciare, care vegetează optim, deşi se află la limite altitudinale extrem de joase (138-150 m): 

Calamagrostic neglecta, C. canescens, Carex approminquata. Optimul staţional al acestor 

relicte se află în complexele eutrofe din depresiunile reci intramontane al Carpaţilor Orientali, 

la aproximativ 610-690 m altitudine.  

http://romanianturism.com/2013/10/21/dunele-de-nisip-foieni/
http://ro.beekeeping.wikia.com/wiki/Prigorie


Înmlăştinirea de la Vermeş mai adăposteşte şi unele specii rare din flora ţării: 

Aldrovanda vesiculosa, Euphorbia lucida, Hypericum tetrapterum, Taraxacum palustre, 

Silene multiflora, Hottonia palustris. Reprezintă singurul punct din ţară în care a fost găsită 

cuibărind becaţina comună (Gallinago gallinago) - poza 61,(Papadopol, 1967).  

În desişul vegetaţiei palustre cuibăresc specii de raţe (Anas platyrhyndros, Anas querquedula, 

Aythya ferina, A. Nyroca), lişiţe (Fulica astra), erete de stuf (Circus aeruginorus), lăcarul de 

mlaştină (Acrocephalus palustris), lăcarul mare (A. arudinaceus),lăcarul de lac (A.  

scirpaceus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), codobatura albă (Motocilla 

alba),codobatura galbenă (Motocilla flava flava), ciocârlia de câmp (Alanda arvensis), 

sticletele 

 
Fig. 61. Mlaștina Vermeș -Becaţina comună (Gallinago gallinago) 

(Sursa: http://www.hotelurivilepensiuni.ro/obiective-turistice-satu-mare-satu-mare/-rezervatia-naturala-mlastina-vermes) 

(Carduelis carduelis).Această zonă înmlăştinată de la Vermeş este vizitată şi de mamifere 

cum ar fi mistreţul (Sus scrofa), identificat prin urmele proaspete şi scăldătorile caracteristice 

acestui mamifer. 

 

Pădurea de frasini Urziceni  

Pădurea este situată la periferia Câmpiei Voivozi – Urziceni, substratul natural fiind 

format din depozite sedimentare (nisipuri eoliene). Cuprinde un număr de peste 150 de specii 

de plante încadrate în 3 asociaţii, cea mai răspândită fiind în prezent Fraxineto-Ulmetum Soo. 

http://www.hotelurivilepensiuni.ro/obiective-turistice-satu-mare-satu-mare/-rezervatia-naturala-mlastina-vermes


 
Fig. 62. Rezervația botanic-forestieră Pădurea de frasini (Urziceni) 

(Sursa:http://www.skytrip.ro/rezervatia-naturala-padurea-de-frasini-urziceni-din-judetul-satu-mare-ob-3270.html) 

 

Litiera discontinuă şi subţire este caracterizată printr-o floră indicatoare de specii din 

g. Arum-Pulminaria. Pădurea „Frasin” este constituită în principal din arborete pur de frasin 

(Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia) în stratul arborescent întâlnindu-se şi stejarul 

(Quercus robur) în locuri mai luminoase şi mai bine drenate, ulmul de câmp (Ulmus minor), 

plopul euramerican (Populus canadensis), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus 

nigra)şi aninul negru (Alnus glutinosa). La umbra arboretului în stratul arbustiv şi subarbustiv 

de la marginea pădurii vegetează alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), lemn câinesc 

(Ligustrum vulgare L.), soc negru (Sambucus nigra L.), păducel (Crategus monogyna), 

elemente submediteranean mezotrofe. Stratul erbaceu este diversificat datorită alternanţei 

suprafeţelor înmlăştinite cu soluri salinizate de tip lăcovişte. Se întâlnesc: colţuşii popii (Viola 

silvestris), viorele (Scila bifolia), limba câinelui (Cynaglossum officinale), coada cocorului 

(Polygonatum latifolium) etc. Dintre speciile deosebite pentru această rezervaţie se remarcă: 

Holtonia palustris L. identificată în apele pârâului care traversează pădurea, Trollius 

europaeus L. în acest tip de pădure atinge una din limitele cele mai nordice din România. 

Pădurea de frasini este încadrată în grupa I-a funcţională cu funcţie prioritară de protecţie, 

pădure situată la limita dintre stepă şi silvostepă.  

 

 

Complexul hidrografic Valea Rece 

Aria naturală protejată Valea Rece
5
 se găseşte pe teritoriul comunei Sălacea, ocupând 

o suprafaţă de 2 ha, constituind o rămăşiţă a vechilor mlaştini care ocupau o suprafaţă mult 

                                                 
5http://bhb-areas.com/index.php?s=6&lang=ro&id_arii=4&a=2 

http://www.skytrip.ro/rezervatia-naturala-padurea-de-frasini-urziceni-din-judetul-satu-mare-ob-3270.html
http://bhb-areas.com/index.php?s=6&lang=ro&id_arii=4&a=2


mai extinsă din Câmpia Ierului. Constituie un habitat caracterizat printr-o mare varietate de 

specii de floră şi faună, în primul rând acvatice, unele dintre ele fiind specii relicte. Face parte 

dintr-o zonă de protecţie mult mai extinsă, fiind cuprinsă în situl Natura 2000 Câmpia Nirului 

– 

 
Fig. 63.   Aria naturală protejată Valea Rece (Sălacea) 

 

Valea Ierului (ROSPA0016) și în situl Natura 2000 Câmpia Ierului (Natura 2000: 

ROSCI0021).Printre habitatele tipice se pot aminti mlaştinile alcaline, rămăşiţele pădurilor 

euro-siberiene de silvostepă cu stejar, interdune pe alocuri înmlăştinite, pajiştile dezvoltate pe 

nisipuri cu Corynephorus canescens, care formează asociaţii de tip Festuco vaginatae – 

Corynephoretum, pajişti cu nisipuri acoperite de dediţei (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), 

pajişti înmlăştinite de tip Molinion coeruleae şi păduri de frasin cu ulm (Fraxino-Ulmetum).  

 Printre speciile de fluturi apare fluturele roşu de mlaştină(Lycaena dispar),Euphydryas 

maturna şi Maculinea teleius, iar dintre speciile de peşti ocrotite apare chişcarul (Misgurnus 

fossilis), zvârluga (Cobitis taenia) şi ţigănuşul de baltă (Umbra krameri). 

Dintre amfibieni sunt mai importante speciile: tritonul dunărean (Triturus dobrogicus), 

buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina), broasca săpătoare brună (Pelobates 

fuscus), iar dintre reptile broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis). Se regăsesc în acest sit şi 

câteva specii de păsări rare: barza neagră (Ciconia nigra), dumbrăveanca (Coracias 

garrulus),vânturelul de seară (Falco vespertinus) şi şoimul dunărean (Falco cherrug). Un 

efectiv numeros are aici şi barza albă (Ciconia ciconia), prigoria (Merops apiaster) şi lăstunul 

de mal (Riparia riparia). Nisipurile au un efectiv numeros de popândău (Spermophilus 

citellus), dar apare frecvent şi şopârla de iarbă (Podarcis taurica), iar în zonele cu umezeală 

mai accentuată şopârla vivipară (Zootoca vivipara). 



 

h) Casele de vânătoare și fondul cinegetic 

Amenajările de tipul caselor de vânătoare la nivelul teritoriului analizat sunt destul de 

izolate, dar prezintă interes din punct de vedere turistic, prin diversificarea formelor de 

valorificare a resurselor agroturistice existente. Case de vânătoare și fond cinegetic există în 

comunele: Ciumești, Pișcolt, Andrid, Săcășeni, Cehal, Sanislău.  

 
Fig. 64. Casă de vânătoare (comuna Ciumești) 

Din punct de vedere turistic interesează doar o parte din fondul faunistic, importantă 

sub aspect cinegetic şi piscicol. 

Fauna pădurilor de gorunete. Nu toate mamiferele care trăiesc în aceste păduri sunt 

locuitori tipici ai acestora: iepurele (Lepus europaeus), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes 

vulpes), mistreţul (Sus scrofa),cerbul lopătar(Dama dama),căpriorul (Capreolus capreaolus) - 

foarte frecvent, veveriţa (Sciurus vulgaris) - rar, pisica sălbatică (Felis silvestris) - rar. 

Ornitofauna gorunetelor este foarte bogată, fiind alcătuită din: porumbei sălbatici (Columbia 

oenas), potârniche (Perdix perdix), fazan (Phasianus colchicus), sitar (Scolopax rusticola). 

Fauna de silvostepă - este mai puţin diversificată decât cea de pădure, de interes 

turistic fiind iepurele de câmp (Lepus europaeus), iar în apele de câmpie întâlnim vidra (Lutra 

lutra).Ornitofauna este alcătuită din: dropie (Otis tarda), potârniche (Perdix perdix), fazanul 

(Phasianus colchicus), raţa sălbatică (Anas platgrincos). 

În ceea ce priveşte suprafeţele forestiere, se evidenţiază unităţile administrativ - 

teritoriale Foieni,Tăşnad, Cehal şi Sanislău, cu peste 1.000 ha, în timp ce valoarea maximă 

este înregistrată în comuna Săcăşeni (3.671 ha).  



 

Fig. 65.   Ecosisteme forestiere destinate producţiei cinegetice (Ciumești, Săcășeni) 

 

 

i) Livezile, podgoriile și pivnițele vinicole 

Restructurarea proprietăţilor agricole din ultimele două decenii, a avut ca impact 

negativ restrângerea suprafeţelor pomi-viticole, fapt reflectat de existența în prezent a unui 

fond redus cantitativ. Astfel, cele mai extinse suprafeţe viticole (peste 100 ha) sunt prezente în 

comunele Sanislău, Pir, Ciumeşti şi Urziceni, iar cele mai reduse suprafeţe (sub 10 ha) sunt în 

comunele Andrid şi Petreşti. Dintre soiurile cultivate, mai semnificative prin frecvenţă şi 

suprafeţe sunt cele de hibrizi (Othello, Delaware roz, Cunningham), la care se adaugă soiuri 

nobile pentru vinificaţie (Riesling italian, Pinot gris, Iordană, Fetească albă, Fetească 

regală, Muscat ottonel) şi struguri de masă (Chasselas doré). 

În cazul livezilor, suprafeţele cele mai extinse sunt prezente în comuna Cehal (peste 

600 ha), urmată de Sanislău şi Tăşnad, fiecare cu peste 300 ha. 

 
Fig. 66.  Livezi de pomi fructiferi (meri), comuna Cehal 

În zonele viticole sunt caracteristice, din cele mai vechi timpuri, pivniţele săpate în 

versanți, care alcătuiesc un fel de uliţă. În zilele noastre, în Sălacea sunt cunoscute 

aproximativ 970 de pivniţe, alcătuind aşa-zisa ”stradă a pivniţelor”. Cele mai multe au fost 



construite în secolul trecut, cea mai veche datând din anul 1803.Prin numărul mare al acestora 

pe o arie restrânsă, pivnițele vechi au devenit un simbol al localității Sălacea, care trebuie 

exploatat și din punct de vedere turistic. 

 
Fig. 67. Aliniament stradal cu pivnițe vechi (comuna Sălacea) 

În afara localității Sălacea, pivnițe vinicole autohtone se mai păstrează și în alte 

așezări, acolo unde locuitorii au avut o tradiție în cultivarea viței de vie: Pir, Santău (sat 

Chereușa), Ciumești. De această îndeletnicire se leagă, poate unele dintre cele mai importante 

obiective turistice ale spațiului analizat: pivnițele vechi, săpate în dealuri care păstrează nu 

numai vinul, foarte bun, limpede și mai ales rece vara, dar și obiceiurile și unelte vechi 

(folosite încă) legate de prelucrarea tradițională a vinului. De altfel, peisajul cultural oferit de 

podgorii, crame, beciuri și pivnițele vinicole vechi(unele lungi de cel puțin 30 m), săpate în 

coasta dealurilor și așezate una lângă alta, pe câte o latură a străzii, constituie infrastructura 

agroturistică de bază a practicării unui turism vini-viticol (uval sau oenologic). Totodată, 

acestea prezintă ambianţa potrivită pentru organizarea de degustări de vinuri pentru grupurile 

de turişti, cu atât mai mult cu cât sortimentul de vin Bokator este cunoscut pentru buchetul şi 

calităţile sale. 

 



 
Fig. 68.  Pivnițe tradiționale vechi (Pir) și cramă (Ciumești) 

 

j) Casele țărănești și gospodăriile tradiționale 

Lumea satului tradiţional, cu ordinea, cu rostul ei, reprezintă termenul de comparaţie 

ce ilustrează nevoia intrinsecă a omului modern de a-şi coagula existenţa în jurul unor repere, 

de a evita haosul modernismului. În acest sens, gospodăriile țărănești tradiționale constituie 

adevărate ”oaze” de liniște și reîntoarcere în trecut, la o viață simplă, dar bazată pe munca de 

zi cu zi, la un mod de existență lipsit de confortul tehnologiei de vârf, dar mult mai durabil și 

sănătos. Din acest punct de vedere și din multe alte motive, practicarea agroturismului în 

spațiul analizat poate să se bazeze pe o serie de elemente care sporesc gradul de atractivitate 

locală și nuanțează formele de turism în acest sens: 

 existența caselor țărănești și a gospodăriilor tradiționale încă bine conservate și în 

număr mare; 

 păstrarea a numeroase obiceiuri și tradiții specifice lumii rurale și zonei 

etnofolclorice; 

 oferta diversificată de produse culinare care pot fi valorificate în scop turistic; 

 existența unui fond cultural bogat ca rezultat al eterogenității etnice și confesionale 

(români, maghiari, șvabi); 

 dorința de cunoaștere a modului tradițional în care se efectuează anumite lucrări în 

gospodărie, munci la câmp și deprinderea unor meșteșuguri păstrate peste timp; 

 costurile mult mai scăzute pentru un sejur agroturistic, comparativ cu prețurile din 

stațiunile de lux. 



Gospodăriile ţărănești  din arealul investigat sunt alcătuite din casa de locuit, curtea și 

anexele gospodărești (grajdul cu șură, fântâna, cotețele, șoprul, gardul și poarta de acces). 

Şura cu grajdul reprezintă o construcţie simplă sau complexă, când şura era la mijloc 

mărginită de grajdul cailor sau al boilor şi de grajdul vacilor şi viţeilor. 

 
Fig. 69. Casă tradițională șvăbească, construită în anul 1883 (comuna Tiream) 

 Grajdul tradițional era acoperit cu stuf, în două ape (la fel ca acoperișul caselor) podit 

pe jos și cu porţi groase de lemn, aşezate puţin în pantă pentru a se asigura scurgerea. Şura nu 

avea pod şi rămânea deschisă până la acoperiş. În şură se depozitau diverse unelte de lucru, 

căruţa, căzile în care se pun fructele la fermentat. 

 
 Fig. 70. Anexe gospodărești tradiționale - șura(comuna Tiream) 
 

Multe dintre grajdurile cu şură aveau în acoperişul din faţă o deschidere prin care se 

arunca fânul şi otava în podul grajdului, direct din căruţă. Uneori în interiorul grajdului era o 



anexă pentru păsări, dar de cele mai multe ori erau coteţe separate pentru păsări, porci, scroafă 

şi purcei.  

O construcţie nelipsită era şi este şi în prezent şoprul, în care se ţineau lemnele de 

focși uneltele agricole). Fântânile sunt nelipsite în gospodăriile ţărănești din spațiul rural 

profund, majoritatea fiind cu roată, dar există și fântâni cu cumpănă. Porţile de acces în 

gospodării, în cea mai mare parte, astăzi, nu mai păstrează elementele arhitecturale 

tradiționale din care erau compuse în trecut (doi stâlpi de lemn, acoperiş în două ape, cu 

ornamente bogate, multe simboluri, mai ales cele solare, cu cercuri, roata cu spiţe, alături de 

motive florale şi figuri zoomorfe).  

La aceste construcţii amintite până acum trebuie să adăugăm cuptorul pentru pâine, 

pe care-l întâlnim destul de des ca şi construcţie separată, în afara casei sau lipit de casă, după 

ce sute de ani îl ştim făcând parte din interiorul casei ţărăneşti. 

Grădina, un alt element important al gospodăriei tradiționale, este aşezată în faţa sau 

în partea laterală a camerei în care se locuia; aici se cultivau flori, viță de vie, zarzavaturi, 

plante medicinale, plante aromatice, etc. 

 
Fig. 71. Grădină tradițională (legume, zarzavaturi și viță de vie) 

 

În spatele casei şi a acareturilor se găsesc pomii fructiferi (peri, meri, pruni, nuci, 

cireși, etc.) și terenurile cultivate cu legume. Tot în grădină se amplasează stupina, staulul 

pentru oi, clăile de fân. Sectoarele gospodăriei sunt separate prin garduri şi gărduleţe, iar 

accesul se face prin portiţe.  

 

Disfuncții constatate 

 numărul insuficient de terenuri amenajate pentru practicarea activităților sportive în 

zona ștrandurilor și diversitatea funcțională scăzută a acestora (teren de minifotbal, 



teren de volei pe nisip şi teren de fotbal pe gazon artificial). Se propune extinderea 

amenajării unui teren de sport multifuncțional (tenis, baschet, minigolf, badminton, 

pistă asfaltată pentru role ș.a.) pe spațiile libere din proximitate; 

 dacă în marile oraşe ale ţării există modalităţi diverse de petrecere a timpului 

liber:cinematografe, baruri, cluburi, săli şi terenuri de sport, discoteci, cazinouri, oferte 

pentru excursii la obiective din zonă, în oraşele mai mici sau staţiunile turistice, aceste 

servicii se regăsesc doar parţial. Ofertă restrânsă pentru activităţile de divertisment 

este un punct slab, care odată eliminat va dezvolta mai ales industriile conexe, 

asigurând o echipare teritorială optimă sub aspect turistic. 

 potenţialul turistic natural al teritoriului este peste nivelul actual de valorificare, 

constituind „filonul de valoare” pentru dezvoltarea viitoare, între acestea situându-se, 

pe prim plan, bogăția resurselor termomineral-balneare. Rezervele existente şi 

trecerea de la activitatea sezonieră, la o activitate pe întreg parcursul anului oferă 

agenţilor economici din turism posibilitatea dezvoltării, în condiţii de eficienţă şi 

profitabilitate a activităţii în acest domeniu; 

 valorificarea insuficientă a resurselor de ape termominerale (existența stratelor 

acvifere cu apă termală cu proprietăţi curative a fost identificată în foraje executate la 

diferite adâncimi și în localitățile: Santău, Căpleni, Pişcolt, Petreşti ( în 2 foraje, la o 

adâncime de 1.501 m), Ady Endre, Ghenci și Foieni; 

 lipsa unui punct farmaceutic în interiorul bazei curative a ștrandului termal Tășnad; 

 în zona ștrandului nu există suficiente spații de parcare amenajate, trotuare și alei; 

 existența unor terenuri de joacă pentru copii subdimensionate, echipate 

necorespunzător și amplasate inadecvat (între locuințele colective); 

 nivelul redus al parcurilor de recreere la nivelul majorității localităților care au rang de 

comună. Se impune amenajarea unor spații cu destinație de parc și extinderea 

suprafeței scuarurilor și aleilor de promenadă, alături de redimensionarea și pavarea 

tortuarelor; 

 slaba valorificare a lacurilor antropice (iazuri, heleștee, bălți) în oferta obiectivelor cu 

potențial agroturistic; 

 în sectorul Câmpiei Voivozi - Urziceni şi Culoarul Ierului activitatea antropică 

exercitată asupra genofondului, din raţiuni de valorificare a resurselor naturale a 

determinat creşterea în timp a coeficientului de vulnerabilitate al componentei naturale 



datorită defrişărilor, asanărilor, îndiguirilor,  extinderii suprafeţelor agricole şi a 

nivelării dunelor de nisip; 

 modificarea compoziţiei covorului vegetal al nisipurilor a determinat restrângerea  

arealul speciilor spontane din Câmpia Voivozi-Urziceni (mai ales a celor acvatice); 

 restrângerea suprafeţelor forestiere şi degradarea progresivă a structurii acestora; 

 tendinţa de modificare în structura faunistică şi de a urma un proces de succesiune 

spre biotopurile aride, precum şi spre reducerea simţitoare a biodiversităţii (Câmpia 

Ecedea, Câmpia Crasnei, Culoarul Ierului); 

 degradarea învelişului vegetal, destructurarea lanţurilor trofice şi apariţia suprafeţelor 

lipsite de vegetaţie în urma practicării unui păşunat iraţional (Câmpia Pirului, Câmpia 

Săcăşeni, Câmpia Voivozi-Urziceni); 

 diminuarea locală a biodiversităţii prin braconaj şi recoltare neautorizată a speciilor 

din flora şi fauna sălbatică în vederea comercializării sau prelucrării industriale; 

 turismul necontrolat şi pescuitul sportiv contribuie la poluarea mediului şi distrugerea 

vegetaţiei în zonele de campare; 

 declinul ornitofaunei datorat asanării habitatelor acvatice din Culoarul Ierului şi 

Câmpia Ecedea (diminuarea speciilor ca efect al transformărilor peisagistice: 

distrugerea habitatelor favorabile şi a refugiilor pentru păsările migratoare); 

 dezvoltarea elementelor floristice şi faunistice ruderale ca urmare a presiunii 

antropice induse prin lucrări de asanare, extinderea şoselelor, drumurilor, 

terasamentelor de cale ferată şi a terenurilor bătătorite, precum şi prin depozitarea 

neconformă a gunoaielor şi deşeurilor. 

 regresie a speciilor stagnofile de peşti în urma desecării bălţilor (linul, plătica, 

caracuda, ghiborţul – nu au mai fost semnalate aproape deloc în ihtiofauna Ierului, 

după asanările din ultimele decenii); 

 modificări ale ihtiofaunei determinate de lucrările de canalizare, rectificare şi 

îngustare a albiilor, precum şi datorită prelevării unor cantităţi mari de apă pentru 

aşezările umane, fermele zootehnice şi iazurile piscicole (bazinul hidrografic al Ierului 

şi cursul inferior al Crasnei); 

 creşterea frecvenţei speciilor reofile, datorită accelerării cursului apei în canalul 

principal al Ierului şi apariţia unor elemente reofile noi (cleanul mic, porcuşorul de 

nisip); 

 slaba conservare și valorificare agroturistică a pivnițelor vechi, beciurilor și cramelor 

existente în comunele cu tradiție în cultivarea viței de vie.  



 


