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3.4. Infrastructura agroturistică de tip cultural 

Patrimoniul construit cu valoare culturală locală şi naţională din aşezările 

arealului studiat atestă prezenţa atât a populaţiei româneşti cât şi a lăcaşurilor de cult 

reformate şi catolice, specifice populaţiei maghiare și germane. Patrimoniul construit, 

prin caracteristicile sale, definite de criterii ca valoarea culturală, vechime şi tipologie, se 

recomandă unor activităţi turistice specifice turismului cultural, religios şi ştiinţific. 

Pe teritoriul localităților care intră în componența GAL sud-vest Satu Mare sunt 

clasificate
1
 73 de monumente istorice, care se încadrează în următoarele categorii:  

 aşezări – 22; 

 aşezări fortificate  – 8; 

 situri arheologice – 12; 

 necropole – 6; 

 case memoriale – 4; 

 mănăstiri – 2; 

 biserici – 18; 

 castele – 1 (clădirea Muzeului orăşenesc Tăşnad). 

O parte din infrastructura agroturistică de tip cultural a acestei regiuni este 

reprezentată de patrimonial antropic, care include patrimoniul construit şi patrimoniul 

spiritual sau etnografic (ocupaţii, obiceiuri, sărbători, port popular, jocul, etc.). 

Partimoniul construit este cel pe care îl vom prezenta plecând de la lista monumentelor 

istorice din anul 2010, încheind cu câteva propuneri vizând valorificarea turistică a 

acestui patrimoniu cu valoare culturală, naţională şi universală. 

În Monitorul Oficial al României, partea I., nr. 670 din 01.10.2010, a fost publicat 

Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2.361 din 12.07.2010 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea ”Listei monumentelor istorice”, actualizată și a ”Listei monumentelor istorice 

disparute”. Acest capitol se bazează pe lista monumentelor istorice din judeţul Satu Mare 

și Bihor, pentru fiecare dintre localităţile incluse în arealul studiat. 

                                                 
1
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/1.x.2010, Lista monumentelor istorice, Ministerul Culturii, Cultelor 

și Patrimoniului Național din România 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_și_Patrimoniului_Național
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_și_Patrimoniului_Național
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
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Conform legii, monumentele istorice sunt clasificate în monumente, ansambluri şi 

situri, având o valoare culturală naţională şi culturală dacă au fost incluse în categoria A, 

şi o valoare culturală locală, dacă au fost clasate în categoria B. De asemenea, relevanţa 

lor culturală locală este definită şi de includerea monumentului istoric, după natura lui, în  
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Fig. 72. Patrimoniul construit cu valoare culturală 

 

una dintre următoarele patru categorii: a) arheologie; b) arhitectură; c) monumente de 

for public şi d) monumente memoriale/funerare. În cadrul teritoriului analizat cea mai 

mare parte a monumentelor istorice sunt încadrate la categoria B. Redarea repartiţiei lor 

teritoriale s-a făcut sintetic, pe unităţile administrativ-teritoriale (oraş/comune) în 

materialul cartografic de mai jos. 

Componenta culturală informală a sistemului teritorial deţine câteva atribute 

pozitive, cel puţin pe secţiunea culturală tradiţionalistă sau etnografică. În acest sens este 

de amintit faptul că muzeele, colecțiile muzeale și casele memoriale ale regiunii au fost 

concepute şi structurate cu scopul de a păstra și arăta vizitatorilor o parte din zestrea 

identitară culturală care definește personalitatea istorică a acestui spațiu (Muzeul 

orășenesc Tășnad, Muzeul șvăbesc, Muzeul etnografic al moților, Muzeu-moară și 

Casa șvăbească, Casa servitor, Casa muzeu, etc.). În continuare vor fi prezentate cele 

mai reprezentative dintre aceste obiective de interes turistic, cu impact regional și local. 

Tabelul 12 -   Patrimoniul construit cu valoare culturală – muzee, case memoriale 

Nr 

crt. 

Cod LMI 

2010 
Denumire Localitate Adresa Datare 

1. SM-II-m-B-

05255 

Casa în care s-a născut 

poetul maghiar AdyEndre 

sat ADY ENDRE; 

comuna CĂUAŞ 

Str. Principală 20 încep. sec. 

XIX 

2. SM-II-m-B-

05298 

Casa în care s-a născut 

pictorul Aurel Popp(1879-

1960) 

sat CĂUAŞ; comuna 

CĂUAŞ 

Str. Principală 8 sf. sec. XIX 

3. SM-II-m-B-

05359 

Castelul Cserey - Fischer, 

azi Muzeul orăşenesc 

Tăşnad 

oraş TĂŞNAD Str. 

Lăcrămioarelor 14 

1771 

4. SM-II-m-B-

05362 

Casa Egli Maria sat TIREAM; comuna 

TIREAM 

479 sec. XIX 

5. SM-IV-m-B-

05388 

Casa în care s-a născut 

poetul Kölcsey Ferenc, azi 

casa parohială 

sat SĂUCA; comuna 

SĂUCA 

Str. Principală 38 a doua jumăt. 

sec. XVIII 

Sursa: Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/1.x.2010, Lista monumentelor istorice, Ministerul Culturii, 

Cultelor și Patrimoniului Național din România 

 

Muzeul orășenesc Tășnad 

Este amenajat într-un vechi conac nobiliar, „Castelul Cserey - Fischer”, 

reconstruit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (1771) și cuprinde 4 săli 

expoziționale, grupate pe două secții: arheologie și istorie locală, etnografie. Muzeul 

prezintă elemente specifice culturii materiale și spirituale din Zona Tășnadului, marturii 

ale evoluției istorice, predominând aspectele creativității de tip tradițional. Sălile 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_%C8%99i_Patrimoniului_Na%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_%C8%99i_Patrimoniului_Na%C8%9Bional
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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expoziționale sunt structurate pe ideea prezentării principalelor ocupații și meșteșuguri 

practicate în zonă, aducând astfel în fața privitorului înțelepciunea, îndemânarea arhaică, 

ingeniozitatea și măiestria meșterului țăran.  

 
 

Fig. 73. Muzeul orășenesc Tășnad (Castelul Cserey - Fischer) 
(Sursa:http://www.ise.ro/despre-protejarea-patrimoniului-promovarea-valorilor-locale-utilizarea-resurselor-

educative-prin-proiectul-colectiile-muzeale-rurale-intre-realitate-si-aspiratii-ii/olympus-digital-camera-3) 

 

Patrimoniul arheologic provine din săpăturile efectuate în zona limitrofă orașului 

Tășnad și cuprinde vestigii ale epocilor: neolitic, bronzului, perioada dacilor liberi. 

Diverse obiecte și documente din epoca feudală și epoca moderna întregesc colecția de 

istorie. Regiunea etnografică a Tășnadului este parte componentă a ”Zonei Codru”, având 

pe lângă particularitățile proprii și elemente etnoculturale specifice Sătmarului și Sălajului.  

Expoziția de etnografie pune în evidență principalele aspecte ale culturii materiale 

și spirituale specifice Tășnadului. În circuitul expozițional este inclusă și o sală de 

expoziții temporare, care reprezintă un cadru optim de prezentare a celor mai 

semnificative aspecte din istoria și cultura orașului și a județului. Expoziția de etnografie 

cuprinde o gama variată de obiecte din ceramică de uz gospodăresc și ceramică 

decorativă, produse în centrele de olărit din Tășnad, Vama, Băița, Cehu Silvaniei, unelte 

agricole tradiționale, unelte folosite în atelierele meșteșugărești, specializate în 

prelucrarea lemnului, a fierului și a pieilor. 

 Dispunând de mijloace tehnice rudimentare, cu materiile prime avute la 

îndemână, industria casnică textilă din zona Tășnadului a produs valori artistice de un 

remarcabil bun gust și rafinament. Prin varietatea obiectelor expuse (ștergare, așternuturi 

de pat, fețe de masă, fețe de pernă, costume populare tradiționale), prin gama larga de 

http://www.ise.ro/despre-protejarea-patrimoniului-promovarea-valorilor-locale-utilizarea-resurselor-educative-prin-proiectul-colectiile-muzeale-rurale-intre-realitate-si-aspiratii-ii/olympus-digital-camera-3
http://www.ise.ro/despre-protejarea-patrimoniului-promovarea-valorilor-locale-utilizarea-resurselor-educative-prin-proiectul-colectiile-muzeale-rurale-intre-realitate-si-aspiratii-ii/olympus-digital-camera-3
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motive decorative utilizate în ornamentarea acestora, colecția de textile a muzeului este 

purtătoarea unor creații artistice deosebit de valoroase și originale. 

 

Muzeul șvăbesc(comuna Petrești) 

Casa-muzeu este una dintre cele mai reprezentative pentru arhitectura populară 

şvăbească. Construită în 1881, perpendiculară pe şosea, are o componenţă de 4 camere, 2 

holuri, 2 bucătării, 2 pivniţe, casa terminându-se cu un grajd pentru animale.  

 
Fig. 74. Muzeul șvăbesc (comuna Petrești) 

 

Pe toată lungimea ei are un târnaţ sprijinit pe stâlpi de lemn, fixaţi în tălpi de 

fontă, iar în partea superioară având ornamente florale traforate. Camerele sunt mobilate 

cu piese de brad confecţionate de meşteri locali, ornamentate prin pictură cu motive 

florale şi vegetale stilizate, specifice şvabilor. Sunt prezentate obiectele utilizate în 

industria casnică textilă începând de la meliţă, pieptene de fuioare, furci de tors, 

vârtelniţă până la război de ţesut. În componenţa gospodăriei se află şi ”goreul”, 

continuat de o construcţie de mari dimensiuni, şura care adăposteşte utilajele agricole.  

 

Casa memorială Aurel Popp (comuna Căuaș) 

Reprezintă casa în care s-a născut Aurel Popp (1879-1960), unul dintre cei mai 

cunoscuți pictori sătmăreni. 

 

Casa memorială Ady Endre (comuna Căuaș) 
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În localitatea denumită odinioară Micenţiu şi care azi poartă numele de Ady 

Endre, două clădiri sunt amenajate ca muzeu memorial. Cândva ambele clădiri au fost în 

proprietatea familiei Ady. Casa natală a lui Ady Endre este clădirea mai mică ca 

dimensiune, acoperită cu trestie, formată din trei încăperi. Faţada spre stradă a clădirii 

este ornamentată cu un basorelief din piatră, care îl reprezintă pe poet, iar în dreptul 

intrării, o placă comemorativă, ne avertizează de caracterul special al locului.  

 
 

Fig. 75. Casa memorială și bustul din bronz al poetului Ady Endre (comuna Căuaș) 

 

Anul construirii clădirii este cu aproximaţie a doua jumătate a secolului al XIX-

lea. În interiorul clădirii pot fi admirate obiecte care pe vremuri au făcut parte din averea 

familiei, care au și funcție etnografică.  În curtea care se extinde între cele două clădiri se 

află bustul din bronz al poetului. În 1953 casa natală a fost incendiată, iar prin restaurare 

s-au reuşit să obţină forma ei originală. 

Castelul Cserey – Fischer(Tășnad) 

A fost inițial un conac boieresc, reconstruit în a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea (1771), astăzi este declarat monument istoric și adăpostește colecția Muzeului 

orășenesc Tășnad. 

 

Muzeul etnografic al moților (sat Scărişoara Nouă, comuna Pișcolt) 

Înfiinţat din dorinţa coloniştilor moţi aşezaţi în această localitate, în primăvara 

anului 1924, a fost reorganizat în anul 1994. Colecţia etnografică a acestui muzeu, bogată 
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şi diversă, cuprinde peste 400 de obiecte aduse de moţi din zona lor de origine, Munţii 

Apuseni, fiind reprezentativă pentru creaţia materială şi spirituală făurită de aceştia de-a 

lungul timpului. Casa în care se află muzeul etnografic, construită de săteni, cuprinde 6 

încăperi muzeistice organizate astfel: Sala I - "Interior ţărănesc"; Sala II - "Industria 

casnică textilă"; Sala III - "Ceramică"; Sala IV - "Ocupaţii ţărăneşti"; Sala V - "Ateliere 

meşteşugăreşti". 

 
Fig. 76.  Muzeul etnografic al moților (sat Scărișoara Nouă, com. Pișcolt) 

(Sursa: http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/2013/12/Scarisoara1.jpg) 

 

Casa șvăbească și Muzeu-moară(comuna Foieni) 

 Apărute din dorința de păstra uneltele tradiționale de bază din gospodăriile 

șvabilor și conservarea unei instalații autentice de morărit, cu scopul de a transmite mai 

departe o serie de informații socio-culturale, cu privire la fazele de evoluție a activităților 

și meșteșugurilor din acest spațiu rural. Sunt astfel,bine conservate numeroase elemente 

de arhitectura tradițională șvăbească,unelte agricole tradiționale și unelte folosite în 

atelierele meșteșugărești, care necesită un parcurgerea unui proces de inventariere și 

organizare pe secțiuni tematice, în scopul valorificării optime a potențialului deținut, prin 

introducerea pe lista monumentelor istorice și în circuitul turistic.  

 

http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/2013/12/Scarisoara1.jpg
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Fig. 77.  Casa șvăbească(comuna Foieni) 

 
Fig. 78. Muzeu – moară (comuna Foieni) 

 

Casa servitor (comuna Sălacea) 

În casa muzeu din Sălacea, este prezentată o gospodărie de ţăran servitor din a 

doua jumătate a sec. XIX-lea. În curtea gospodăriei, îngrădită cu răchită împletită, se află 

casa de locuit cu două încăperi și curte cu fântână săpată la 8,5 m adâncime. Camera de 

locuit are o suprafaţă de 13 m
2
, cu mobilă din lemn şi împletituri din trestie. Ea 

adăposteşte o colecție fascinantă de obiecte etnografice, fotografii de familie, icoane, 

obiecte și utilaje folosite în viticultură și alte activități agricole. Gospodăria se află 

deasupra unei şir de pivniţe de vin rustice, care conservă foarte bine autenticitatea și 
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tradiția locală. Proprietarul acestui muzeu deține un conac boieresc, care urmează să fie 

renovat şi în care se va înfiinţa o casă muzeu, ce va prezenta o gospodărie de mic nobil la 

mijlocul al sec. XIX-lea. 

 

 
Fig. 79. Casa servitor (comuna Sălacea) 

 
Fig. 80. Casa servitor – obiecte tradiționale țărănești (comuna Sălacea) 

 

Casa muzeu (comuna Andrid) 

Poziţia casei este perpendiculară pe stradă, cu ”camera curată” înspre stradă,iar 

cea de locuit în spate. În perioada sfârşitului secolului al XIX-lea, începutul secolului al 

XX-lea, casele de locuit au fost construite din pământ bătut, combinat cu văioage 
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(cărămizi de lut nearse, amestecate cu pleavă)
2
. Ulterior, s-au folosit în construcţii 

cărămizile arse, combinate cu văioage. Pentru protejarea caselor de intemperii s-a trecut 

la construirea unui târnaţ în partea din faţă, pe toată lungimea casei. După anii 1970, cele 

mai multe case tradiţionale păstrate au suferit modificări prin schimbarea acoperişului cu 

stuf în ţiglă poală (azbociment) sau tablă. La cele mai multe case, geamurile duble din 

faţă au fost transformate într-un geam cu 3-4 deschideri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81. Casa muzeu (comuna Andrid) 

 

 Pe măsura dezvoltării sale, omul a încercat să se șlefuiască spiritual creând edificii 

care să-i permită comuniunea cu forța divină și cu partea sa nematerială respectiv cu 

sufletul său. În categoria obiectivelor turistice care să-i satisfacă oricărui călător aceste 

dorințe ascunse se numără bisericile care sunt ”templele” creștinătății. Obiectivele din 

această categorie polarizează fluxurile turistice atât prin vechime și grandoare, dar si prin 

stil arhitectonic, decorațiuni interioare, funcția îndeplinită (Cocean, 1999).  

Relevante pentru analiză de față sunt următoarele edificii religios-ecumenice: 

Biserica romano-catolică/Mănăstirea franciscanilor ”Sf. Anton” din Căpleni, Biserica 

romano-catolică ”Sf. Ștefan din Ciumești, Biserica ”Sf. Nicolae” din satul Dindești 

(Andrid), Biserica romano-catolică ”Sf. Arhanghel Mihail” din Foieni, Biserica ”Sf. 

                                                 
2
Andrid. Ghid cultural şi istoric, Muzeul Judeţean Satu Mare, pag. 46.  
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Elisabeta” din Petrești, Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Hotoan 

(Căuaș), Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sanislău, Biserica ”Sf. Grigore 

Teologul” din satul Sărăuad (Tășnad), Biserica romano-catolică ”Aflarea Sfintei Cruci” 

din Urziceni, Biserica ortodoxă ”Schimbarea la Față” din Vezendiu (Tiream) precum și 

Bisericile reformate existente în localitățile Pir, Pișcolt, Ciumești, Săcășeni și Tășnad. 

 

Tabelul 13 - Patrimoniul construit cu valoare culturală - biserici și mănăstiri 
 

Nr 

crt. 

Cod LMI 

 2010 
Denumire Localitate Adresa Datare 

1. SM-II-m-B-

05296 

Mănăstirea franciscanilor 

”Sf. Anton” 

sat CĂPLENI; comuna 

CĂPLENI 

Str. Mare, 495 1714-1722 

2. SM-II-m-B-

05296.01 

Biserica romano - catolică 

”Sf. Anton” 

sat CĂPLENI; comuna 

CĂPLENI 

Str. Mare, 495 1722 

3. SM-II-m-B-

05296.02 

Claustrul mânăstirii 

franciscane 

sat CĂPLENI; comuna 

CĂPLENI 

Str. Mare, 495 1722 

4. SM-II-m-B-

05301 

Biserica romano - catolică 

”Sf. Ştefan” 

sat CIUMEŞTI; comuna 

CIUMEŞTI 

Str. Bisericii, 316 1856 

5. SM-II-m-B-

05302 

Biserica reformată sat CIUMEŞTI; comuna 

CIUMEŞTI 

Str. Mare, 345 sec. XV 

6. SM-II-m-B-

05307 

Biserica ”Sf. Nicolae” sat DINDEŞTI; comuna 

ANDRID 

Str. Principală, 156 1800 

7. SM-II-m-B-

05309 

Biserica romano-catolică 

”Sf. Arhanghel Mihail” 

sat FOIENI; comuna 

FOIENI 

Str. Principală, 470 1785 

8. SM-II-m-B-

05317 

Biserica ”Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” 

sat HOTOAN; comuna 

CĂUAŞ 

Str. Principală,114 1800 

9. SM-II-m-B-

05344 

Biserica ”Sf. Elisabeta” sat PETREŞTI; comuna 

PETREŞTI 

Str. Pişcolţului, 67 1786-1878 

10. SM-II-m-B-

05345 

Biserica reformată sat PIR; comuna PIR 212 sec. XV 

11. SM-II-m-B-

05346 

Biserica reformată sat PIŞCOLT; comuna 

PIŞCOLT 

Str. Libertăţii, 328 sec. XV 

12. SM-II-m-B-

05352 

Biserica ”Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” 

sat SANISLĂU; 

comuna SANISLĂU 

Str. Ogorului  sec. XVIII 

13. SM-II-m-B-

05353 

Biserica reformată sat SĂCĂŞENI; 

comuna SĂCĂŞENI 

Str. Mare, 480  1760 

14. SM-II-m-B-

05354 

Biserica ”Sf. Grigore 

Teologul” 

sat SĂRĂUAD; oraș 

TĂŞNAD 

Str. Bisericii, 343 1777 

15. 
SM-II-m-B-

05360 
Biserica reformată oraş TĂŞNAD 

Str. Ştefan cel  

Mare, 2 

1476, modif. 

1776, 1867 

16. SM-II-m-B-

05370 

Capela ”Sf. Ioan 

Nepomuk” 

sat URZICENI; comuna 

URZICENI 

În cimitir, zona  

”Via Neagră” 

1772 

17. SM-II-m-B-

05371 

Biserica Romano - 

Catolică ”Aflarea 

SfinteiCruci” 

sat URZICENI; comuna 

URZICENI 

Str. Cămin, 180 1751 

18. SM-II-m-B-

05375 

Biserica ortodoxă 

”Schimbarea la faţă” 

sat VEZENDIU; 

comuna TIREAM 

Str. Principală, 231 1700 

Sursa: Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/1.x.2010, Lista monumentelor istorice, Ministerul Culturii, 

Cultelor și Patrimoniului Național din România 

 

Biserica și mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova din Căpleni, au 

apărut ca urmare a renovării în 1711 a bisericii și a mănăstirii care aparțineau călugărilor 
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benedictini (încă din sec. XI), biserici patronate de familia Kaplony. În secolul al XV-lea, 

atât biserica, cât și mănăstirea au fost părăsite, ajungând astfel într-un stadiu avansat de 

degradare. 

Noul ansamblu religios este compus din trei clădiri mai importante: biserica, 

mănăstirea franciscană şi mausoleul, lipit de latura estică a bisericii, folosită ca loc de 

înmormântare al familiei Károlyi, este dăruit franciscanilor salvatorieni. Cutremurul din 

1834 a distrus o mare parte din mănăstire, astfel încât, pentru reconstrucție se apelează la 

serviciile arhitectului din Budapesta, Ybl Miklós, care a adus unele schimbări în 

reconstrucția edificiului religios. Lucrările la biserică și mănăstire s-au realizat între anii 

1844 – 1847, fiind sprijinite de contele György Károlyi, iar în 1848 Biserica și 

Mănăstirea cu hramul „Sfantul Anton de Padova” este dată in folosință. 

Cripta bisericii a fost renovată de mai multe ori, în anul 1892, iar odată cu aceste 

lucrări, a fost schimbat altarul criptei și achiziționată o cruce  din marmură de Carrara, 

opera sculptorului Pietro Bazanti. În incinta bisericii se  găsește și o capelă dedicată 

Sfintei Fecioare de la Lourdes.  În biserică se găsesc picturi cu valoare artistică, dintre 

care cele mai importante sunt cele 18 picturi în ulei, pe pânză, care reprezintă drumul 

Calvariei,  pictura în ulei a Maicii Domnului, precum și monstranta din 1757 (în care se 

păstrează hostia în bisericile catolice), realizată din cupru învelit cu aur și împodobită cu 

ornamente figurative din smalț. O valoare istorică și artistică deosebită  o au și 

sarcofagele din bronz, care se găsesc  în mausoleu și  care sunt decorate cu sculpturi și 

tablouri pictate, printre care și un exemplar din secolul XVIII.  
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Fig. 82. Biserica și Mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova, Căpleni 

 

Biserica reformată din Ciumești este o construcție care datează din secolul al 

XV -lea, este uninavică, cu absida pentagonală sprijinită de contraforturi în două trepte.  

Ferestrele din partea sudică au deschidere ogivală. Turnul clopotniță este construit din 

lemn și este așezat la intrarea în biserică, în partea de vest a clădirii, alcătuind un fel de 

pronaos. Sub sanctuarul bisericii se află cripta familiei nobiliare din localitate
3
. 

 
Fig. 83. Biserica reformată (Ciumești)              Fig. 84.Biserica reformată din satul 

                           Ady Endre  

 

                                                 
3Gerecze, 1906, p. 765; Kovats, vol.II, 1942, p. 627. 
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Aceasta se aseamănă cu biserica romano-catolică, din satul Ady Endre (Căuaș) 

care datează din secolul al XV -lea. Biserica reformată a fost construită în perioada 1811-

1813. Biserica veche, catolică, construită în secolul XVII, a fost iniţial sub influenţă 

reformată, dar în 1753 a fost recuperată de biserica catolică întărită. Turnul din lemn se 

afla inițial situat la estul construcției, însă a căzut pradă incendiului din 1954. Turnul 

clopotniță a fost ridicat ulterior. Întregul edificiu păstrează urmele stilului gotic. 

Biserica romano-catolică ”Sf. Ștefan” din Ciumești a devenit parohie de sine 

stătătoare în 1840. Biserica a fost construită în 1815, dar aceasta a fost afectată de 

cutremurul din 1834, iar între 1854-1856 a fost reconstruită. Orga este din 1867. Altarul 

şi alte trei picturi au fost executate de Mezei József.  

 
Fig. 85. Biserica romano-catolică din Ciumești  Fig. 86. Biserica Reformată din Tăşnad 

 

Biserica Reformată din Tăşnad (monument istoric) este cel mai mare lăcaş de 

cult medieval din fostul comitat al Solnocului de Mijloc. Se compune dintr-o navă 

dreptunghiulară de 12,5 -27 m şi un cor de 14,3 m lungime. Biserica a fost construită în 

anul 1476 în stilul gotic târziu, sub dominaţia episcopului Vingradi Gerep Laszlo. Face 

parte din categoria bisericilor cu absida pentagonală, cu ferestre ogivale ornamentate cu 

motive traforate. Deși a fost renovată de mai multe ori, s-au păstrat dimensiunile şi stilul 

iniţial. Sub această biserică există tunele care făceau legătura între Tăşnad şi biserica din 

Ardud. 

Catedrala Ortodoxă din Tăşnad a fost construită în anul 1893, în locul unei 

biserici din lemn care a funcţionat ca şi biserică greco-catolică. Deoarece nu s-au obţinut 
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autorizațiile de construcţie a bisericii (doar autorizaţie de renovare de la autorităţile 

comuniste) preotul Rezei, împreună cu câţiva enoriaşi s-au apucat de construcția noii 

biserici, în jurul biserici vechi. Pereţii s-au ridicat şi abia când mai erau de făcut turnurile 

şi acoperişul,  s-a dărâmat vechea biserică. Autorizaţia de construcţie a fost obținută doar 

după revoluţia din 1989. Noua biserică are planul în formă de cruce, interiorul cu boltă, 

fresca fiind pictată în stil neobizantin. Iconostasul este sculptat în lemn de stejar de către 

meşterii moldoveni. Clopotul mare a fost turnat în anul 1896, iar clopotul mic în anul 

1918. 

 
Fig. 87. Catedrala Ortodoxă din Tăşnad 

 

Biserica ortodoxă ”Schimbarea la Față” din Vezendiu (Tiream), este una 

dintre cele mai vechi moşii ale familiei Károlyi. Vechea biserică din lemn se afla pe locul 

actualei case parohiale. În conscripţia din 1747 este menţionată o biserică acoperită cu 

paie, dar şi intenţia noului proprietar de a realiza un nou edificiu de cult, din piatră. În 

anul 1773 Rácz cere ajutorul contelui Antal Károlyi pentru înlocuirea şindrilei care 

acoperea biserica. Aşadar, edificiul exista de câteva decenii.  

Biserica barocă are o singură navă, sanctuarul este închis cu trei din şaisprezece 

laturi, iar tavanul este casetat. Ferestrele sunt semicirculare în partea superioară şi sunt 

delimitate în exterior de pilaştri. Omogenitatea navei este spartă de cele două nişe cu 

abside, amenajate pentru cantori, klirosurile. Turnul a fost realizat mai târziu, în stil 

clasic, reprezentat de ceasurile patrulatere, pilaştrii în stil doric şi de forma coifului. 
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Mobilierul simplu al edificiului a fost realizat la sfârşitul secolului al XIX-lea sau 

începutul secolul XX. Realizatorul iconostasului e acelaşi meşter care a pictat primul 

registru (în afară de poarta împărătească) a iconostasului bisericii din Dindeşti (DB, TSz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88. Biserica ortodoxă ”Schimbarea la Față” din Vezendiu (Tiream) 

(Sursa:http://albumsatumare.tripod.com/tiream/vezendiu/bisorto1.jpg) 

 

Biserica ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil este continuatoarea unei 

construcţii mai vechi, atestate documentar în secolul al XVIII-lea. Prima menţiune a 

parohiei ortodoxe din Sanislău consemnează vechimea acesteia din anul 1562. Menţiuni 

sporadice apar şi în conscripţiile efectuate în timpul împăratului Carol al VI-lea din anul 

1734, în Sanislău existând o biserică din lemn, nouă, cu acoperiş de paie şi în timpul  

împărătesei Maria Tereza 1747, când documentele consemnează o biserică din lemn 

recent înălţată, cu acoperiş de şindrilă, fapt ce lasă să se înţeleagă că biserica menţionată 

în 1734 deşi fusese nouă a fost distrusă, probabil din cauza vreunui incendiu, fenomen 

frecvent în acele timpuri.  

http://albumsatumare.tripod.com/tiream/vezendiu/bisorto1.jpg
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Fig. 89. Biserica ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil (comuna Sanislău) 
(Site:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanislau_SM_Orthodox_Church_(2).jpg) 

 

Prima biserică, din piatră, a fost construită în 1765, la cererea adresată de parohia 

greco-catolică din Sanislău contelui Karolyi, stăpânul domeniului Sanislău. Biserica 

greco-română din Sanislău s-a edificat din piatră la începutul secolului al XVIII-lea, iar 

clopotul poartă inscripţia turnării în anul 1775. Biserica este construită într-un stil 

eclectic, îmbinându-se elementele de stil neoromnanic cu elemente bizantine. Fiind 

masivă pereţii exteriori sunt sprijiniţi cu contraforţi. Pictura actuală este de nuanţă 

bizantină cu culori vii reprezentând scene biblice şi figuri de sfinţi. Biserica are hramul 

Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril.  

Mănăstirea Scărișoara Nouă, având hramul "Nașterea Sfântului Ioan 

Botezatorul" este situată în satul Scărișoara Nouă, teritoriul administrativ al comunei 

Pișcolt și a fost înființată în anul 1991. Este considerată cel mai vestic așezământ 

monahal și este compusă din biserică, chilii, anexe și turnu – clopotniță.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanislau_SM_Orthodox_Church_(2).jpg)
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Fig. 90. Mănăstirea Scărișoara Nouă (comuna Pișcolt) 

 

Din punct de vedere arhitectural, biserica se încadrează în stilul bizantin. Pictura a 

fost realizată de Ioan Botiș în anul 2007 - 2009, în stilul bizantin realist. Cele mai 

importante icoane ale bisericii sunt: Icoana Maicii Domnului, Icoana Maicii Domnului 

Portărița, Icoana Mântuitorului Iisus Hristos și Icoana Sfântului Ioan Botezătorul. 

Pe lângă biserici, cetăţi sau aşezăminte, necropolele bastarne și aşezările săseşti 

şi maghiare din Transilvania (conacele şi castelele) fac parte din moştenirea 

patrimonială a regiunii, moştenire care dacă se conservă și păstrează în condiții cât mai 

propice poate reprezenta o latura importantă pentru turismul cultural. 

Castelul Komaromi/Conacul de la Otomani (com. Sălacea). Construit în 

secolul al XVII-lea de fiul celui mai bogat om din Debreţin este un amplasament imens, 

cu anexe, grajduri și zeci de hectare de pământ. Clădirea a fost vândută statului român 

înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, iar în perioada comunistă a fost transformată 

în sediu CAP. Ajunsă în ruină după revoluţie a fost reabilitată cu fonduri europene. 

Interiorul este fascinant, pe de o parte datorită frumuseţii arhitecturale şi pe de altă parte 

datorită exponatelor variate pe care le adăposteşte. Pot fi admirate aici de la bancnote şi 
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vederi de pe front, la ceramică, porţelanuri, flora şi fauna Văii Ierului. Cele mai 

importante exponate sunt însă obiectele de ceramică şi metalurgie ale culturii Otomani, 

cultură din epoca bronzului (secolele XIX-XIII î.Hr.) cu o arie de răspândire cuprinzând 

nordul Crișanei, bazinul inferior al Someșului, Câmpia Tisei și estul Slovaciei. 

 
 

Fig. 91.  Castelul Komaromi (sat Otomani, comuna Sălacea) 

 

Un alt obiectiv care merită vizitat și care trebuie să facă parte din circuitul turistic 

cultural local/național este Castelul Stubenberg din Săcueni. A fost ridicat în 1460, între 

secolele XVIII – XIX, la ordinul lui Matei Corvin, iar inițial a fost în proprietatea Casei 

Regale de Habsburg, fiind vândut ulterior familiei Stubenberg, de la care și-a luat 

numele. Castelul impresionează printr-un parc dendrologic în care se găsesc o mulţime 

de plante şi flori rare şi printr-o arhitectură unicat (baroc european). În 2010, castelul a 

fost concesionat pentru 49 de ani unei fundaţii pentru a putea fi utilizat ca și cămin pentru 

copiii din familiile defavorizate.  

 

Tabelul 14 - Patrimoniul construit cu valoare culturală - situri arheologice (așezări, 

fortificații, necropole). 

 
Nr 

crt. 

Cod LMI  

2010 
Denumire Localitate Adresa Datare 

1. SM-I-s-B- Așezare Sat Andrid, comuna Bika Domb Epoca bronzului 
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05162 Andrid 

2. SM-I-s-B-

05163 

Așezare Sat Andrid, comuna 

Andrid 

Curtea C.A.P. Epoca bronzului 

3. SM-I-s-B-

05164 

Situl arheologic de 

la Berea, punct 

Sanislău 

Sat Berea, comuna 

Sanislău 

La 1km vest de sat în 

curtea fostului S.M.A. 

 

4. SM-I-m-B-

05164.01 

Așezare Sat Berea, comuna 

Sanislău 

La 1km vest de sat în 

curtea fostului S.M.A. 

Epoca medievală 

5. SM-I-m-B-

05164.02 

Așezare Sat Berea, comuna 

Sanislău 

La 1km vest de sat în 

curtea fostului S.M.A. 

Epoca bronzului 

6. SM-I-m-B-

05164.03 

Așezare Sat Berea, comuna 

Sanislău 

La 1km vest de sat în 

curtea fostului S.M.A. 

Neolitic 

7. SM-I-s-B-

05165 

Situl arheologic de 

la Berveni, punct 

“Râtul Caprei” 

Sat Berveni, comuna 

Berveni 

“Râtul Caprei” la 200m 

SE de comună și 200m 

V de DN Satu Mare-

Oradea 

 

8. SM-I-m-B-

05165.01 

Așezare Sat Berveni, comuna 

Berveni 

“Râtul Caprei” la 2,5 km 

NV de sat, Peleș Mare 

Latene 

9. SM-I-m-B-

05165.02 

Așezare Sat Berveni, comuna 

Berveni 

“Râtul Caprei” la 400m 

N de comună, la 200m V 

de fabrica de cânepă 

Hallstatt 

10 SM-I-s-B-

05169 

Așezare sat aparţinător BLAJA; 

oraş Tășnad 

”Culmea Pietroasa” Epoca medievală 

11. SM-I-s-B-

05174 

Situl arheologic de 

la Cămin, 

punct ”Podul 

Crasnei” 

sat CĂMIN; comuna 

CĂMIN 

”Podul Crasnei”  

12. SM-I-m-B-

05174.01 

Aşezare sat CĂMIN; comuna 

CĂMIN 

”Podul Crasnei”  Neolitic 

13. SM-I-m-B-

05174.02 

Necropolă sat CĂMIN; comuna 

CĂMIN 

”Podul Crasnei” Neolitic 

14. SM-I-s-B-

05175 

Aşezare fortificată sat CĂPLENI; comuna 

CĂPLENI 

”La Cetate” Epoca bronzului, 

Cultura Otomani 

15. SM-I-s-B-

05176 

Situl arheologic de 

la Căuaş, punct ”La 

Sighetiu” 

sat CĂUAŞ; comuna 

CĂUAŞ 

”La Sighetiu”  

16. SM-I-m-B-

05176.01 

Aşezare sat CĂUAŞ; comuna 

CĂUAŞ 

”La Sighetiu” Hallstatt 

17. SM-I-m-B-

05176.02 

Aşezare sat CĂUAŞ; comuna 

CĂUAŞ 

”La Sighetiu” Epoca bronzului 

 

18. SM-I-s-A-

05177 

Aşezare fortificată Sat CHEGEA, comuna 

Săcășeni 

”La Cetate” Epoca bronzului 

 

19. SM-I-s-B-

05183 

Situl arheologic de 

la Foieni, 

punct ”Nisipăria 

veche” 

sat FOIENI; comuna 

FOIENI 

”Nisipăria veche”  

20. SM-I-m-B-

05183.01 

Aşezare sat FOIENI; comuna 

FOIENI 

”Nisipăria veche” Epoca medievală 

Timpurie 

21. SM-I-m-B-

05183.02 

Aşezare sat FOIENI; comuna 

FOIENI 

”Nisipăria veche” Hallstatt 

22. SM-I-m-B-

05183.03 

Aşezare sat FOIENI; comuna 

FOIENI 

”Nisipăria veche” Neolitic 

23. SM-I-s-A-

05189 

Situl arheologic de 

la Pir, punct ”S-E 

centru” 

sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul 

localităţii 

 

24. SM-I-m-A-

05189.01 

Aşezare fortificată sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul 

localităţii 

Epoca bronzului, 

Cultura Otomani 

25. SM-I-m-A-

05189.02 

Necropolă sat PIR; comuna PIR La sud-est de centrul 

localităţii 

Epoca bronzului, 

Cultura Otomani 

26. SM-I-s-A-

05190 

Situl arheologic de 

la Pişcolt, 

sat PIŞCOLT; comuna 

PIŞCOLT 

”Nisipărie” sec.IV - III a. Chr. 



 21 

punct ”Nisipărie” 

27. SM-I-m-A-

05190.01 

Aşezare sat PIŞCOLT; comuna 

PIŞCOLT 

”Nisipărie” sec.IV - III a. Chr. 

28. SM-I-m-A-

05190.02 

Necropolă sat PIŞCOLT; comuna 

PIŞCOLT 

”Nisipărie” sec.IV - III a. Chr. 

29. SM-I-s-B-

05191 

Aşezare sat PIŞCOLT; comuna 

PIŞCOLT 

”Lutărie” sec. II - IV p. Chr. 

30. SM-I-s-B-

05194 

Situl arheologic de 

la Sanislău, punct 1 

sat SANISLĂU; 

comuna SANISLĂU 

In grădina fostului SMA  

31. SM-I-m-B-

05194.01 

Aşezare sat SANISLĂU; 

comuna SANISLĂU 

In grădina fostului SMA sec.VIII – IX 

32. SM-I-m-B-

05194.02 

Aşezare sat SANISLĂU; 

comuna SANISLĂU 

In grădina fostului SMA Epoca bronzului, 

Cultura Baden 

33. SM-I-m-B-

05194.03 

Aşezare comuna SANISLĂU In grădina fostului SMA Epoca neolitică 

34. SM-I-s-B-

05195 

Situl arheologic de 

la Săcăşeni, 

punct ”Cetate” 

sat SĂCĂŞENI; 

comuna SĂCĂŞENI 

La 3 km sud de biserica 

din Huta Chegii 

 

35. SM-I-m-B-

05195.01 

Aşezare fortificată sat SĂCĂŞENI; 

comuna SĂCĂŞENI 

La 3 km sud de biserica 

din Huta Chegii 

Epoca medievală 

timpurie 

36. SM-I-m-B-

05195.02 

Aşezare fortificată sat SĂCĂŞENI; 

comuna SĂCĂŞENI 

La 3 km sud de biserica 

din Huta Chegii 

Epoca migraţiilor 

37. SM-I-s-B-

05197 

Aşezare oraş TĂŞNAD ”La Sere” Neolitic, Cultura 

Starčevo-Criş 

38. SM-I-s-B-

05200 

Situl arheologic de 

la Urziceni, 

punct ”Vade Ret” 

sat URZICENI; 

comuna URZICENI 

”Vade Ret”  

39. SM-I-m-B-

05200.01 

Necropolă sat URZICENI; 

comuna URZICENI 

”Vade Ret” sec. XIII – XIV 

40. SM-I-m-B-

05200.02 

Aşezare sat URZICENI; 

comuna URZICENI 

”Vade Ret” Perioada de 

tranziţie la epoca 

bronzului 

41. SM-I-m-B-

05200.03 

Aşezare sat URZICENI; 

comuna URZICENI 

”Vade Ret” Neolitic 

42. BH-I-s-A-

00985 

Aşezare fortificată sat OTOMANI; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Cetăţii” Epoca bronzului, 

Cultura Otomani, 

fazele I şi II 

43. BH-I-s-B-

00986 

Aşezare fortificată sat OTOMANI; 

comuna SĂLACEA 

”Cetatea de pământ” Epoca bronzului, 

Cultura Otomani, 

fazele II şi III 

44. BH-I-s-B-

00987 

Aşezare  sat OTOMANI; 

comuna SĂLACEA 

”Înainte de insulă” Epoca bronzului, 

Cultura Otomani, 

faza I 

45. BH-I-a-B-

01000 

Situl arheologic de 

la Sălacea, 

punct ”Dealul 

Cetăţii” 

sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Cetăţii”  

46. BH-I-a-B-

01000.01 

Necropolă sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Cetăţii” sec. XI – XII 

47. BH-I-a-B-

01000.02 

Aşezare sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Cetăţii” Neolitic 

48. BH-I-s-B-

01001 

Situl arheologic de 

la Sălacea, 

punct ”DealulVida” 

sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Vida”  

49. BH-I-m-B-

01001.01 

Necropolă sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Vida” sec. X – XI 

50. BH-I-m-B-

01001.02 

Aşezare fortificată sat SĂLACEA; 

comuna SĂLACEA 

”Dealul Vida” Epoca bronzului 

Sursa: Monitorul Oficialal României, partea I, nr. 670 bis/1.x.2010, Lista monumentelor istorice, Ministerul Culturii, 

Cultelor și Patrimoniului Național din România 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_și_Patrimoniului_Național
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Culturii,_Cultelor_și_Patrimoniului_Național
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
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Disfuncţii constatate 

 

 gestionarea lipsită de experienţă a monumentelor turistice şi gradul scăzut de aplicare 

al proprietarilor acestora pentru proiecte vizând restaurarea lor; 

 lipsa unor lucrări de restaurare pentru mare parte din monumentele istorice sau 

restaurarea incorectă a acestora; 

 situaţia incertă a unor edificii, din punct de vedere juridic; 

 lipsa unor dotări absolut necesare pentru dezvoltarea culturală a regiunii 

(cinematograf, teatru); 

 o reprezentare scăzută a evenimentelor culturale şi a periodicităţii lor; 

 slaba promovare a muzeelor şi a bunurilor gestionate de acestea; 

 lipsa achiziţionării unui fond livresc; 

 lipsa unor tehnici de marketing a operatorilor pentru atragerea unui număr de turişti; 

 inactivitatea agenţiilor de turism în organizarea de trasee tematice diversificate și cu 

oferte adaptate în funcție de cerere; 

 lipsa ghizilor calificaţi pentru prezentarea atracţiilor turistice locale; 

 măsuri insuficiente luate pentru protecția și conservarea monumentelor istorice şi culturale; 

 pierderea treptată a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice mediului rural și restrângerea 

partimoniului construit cu valoare culturală; 

 extinderea ”poluării” culturale și degradarea valorilor autentice; 

 slaba stimularea unor întreprinzători locali pentru a investi în valorificarea resurselor 

turistice de factură etno-folclorică; 

 pierderea identităţii culturale în zonele cu trăsături etnografice tradiţionale, sub 

impactul schimbărilor din prezent; 

 suprasolicitarea zonei turistice Tășnad, deja intrată în circuitul turistic şi acordarea 

unei atenţii scăzute pentru zonele mai puţin cunoscute; 

 nevoia de diversificare a ofertei agroturistice cu noi posibilităţi de agrement şi 

refacere, lipsa unor pachete şi produse turistice care să acopere în totalitate nevoile 

turiştilor faţă de serviciile oferite; 
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 existenţa unor dezavantaje competitive faţă de spaţiile înconjurătoare în care turismul 

este mai bine dezvoltat şi promovat, iar serviciile oferite sunt la standarde mai înalte. 

4. FORME DE PRACTICARE A AGROTURISMULUI 

 

La nivelul regiunii analizate se regăsesc toate tipurile de turism (recreativ, 

cultural, curativ şi mixt), desfăşurate sub diferite forme, importanţa acestora fiind 

variabilă spaţial şi temporal prin prisma volumului turiştilor şi a efectului socio-economic 

indus.  

Climatul şi peisajele, etnografia şi folclorul, ceramica, artizanatul, fondul 

cinegetic şi piscicol, fondul viticol, pomicol şi specificul agrozootehnic existent, fac ca 

spaţiul analizat să dispună de multiple posibilităţi pentru dezvoltarea agroturismului. 

Teritoriul studiat se caracterizează prin prezenţa a diverse forme de practicare a 

agroturismului care se completează reciproc în cadrul diferitelor categorii de destinaţii 

specifice: turism cinegetic și piscicol, turism oenologic (viticol, uval), turism religios-

ecumenic, turism cultural, turism curativ-balnear, turism de agrement (hipic și ciclo-

turistic), ecoturism și agroturismul mixt. 

 

4.1. Turismul cinegetic și piscicol 

Turismul piscicol și cinegetic devine din ce în ce mai căutat, chiar dacă încă nu 

este promovat ca o formă turistică în cadrul unor oferte. Acesta se poate dezvolta datorită 

faptului că aici se găsesc o serie de iazuri formate în condiţii dintre cele mai diverse, de la 

debuşarea stratului freatic apropiat de suprafaţă în cuvetele morfologice naturale de tip 

bazin închis, până la acumulările hidrologice din foste balastiere sau excavaţii, care pot 

devenii spaţii propice activităţilor piscicole, dar şi a celor de tip nautic. Pe lângă bogăţia 

faunistă cu specific piscicol ce se găseşte în cadrul iazurilor în cauză, acestea se mai 

remarcă şi prin diversitatea biotopului lacustru, avantajând astfel şi activităţi de tipul 

birdwatching. 

Datorită existenței unui fond cinegetic bogat și diversificat, alături de prezența în 

teritoriu a numeroase lacuri de pescuit, turiştii care ajung în regiunea analizată se pot 

bucura de mai multe oferte sub aspectul petrecerii unor activități agroturistice nuanțate ca 

formă și impact de atractivitate. Astfel, există o primă categorie în care se poate desfășura 
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un turism axat pe competiție (vânătoare, pescuit sportiv), urmată de alte subtipuri asociate 

acestor activități (excursii pe anumite trasee tematice, ca de exemplu ”Traseul iazurilor 

piscicole”, drumeții cu scop recreativ, navigație de agrement, tabere de pictură în aer 

liber, ture de safari fotografic, sporturi nautice, orientare turistică, etc.). Unele activităţi 

sportive necesită un minim de amenajări, iar altele, care există deja (iazurile piscicole din 

Andrid, Tiream, Tășnad) necesită creșterea gradului de complexitate a amenajărilor în 

scop turistic.  

 

4.2. Turismul oenologic (viticol, uval)  

Constituie o formă de agroturism care valorifică oportunitatea de a petrece un 

sejur în gospodăria unor podgoreni. Acest sejur oferă posibilitatea de participare activă la 

întregul ”ritual” (pregătirea butoaielor, culesul strugurilor, zdrobitul, trasul manual la 

teasc, etc.) de obținere a vinurilor în condiții ecologice, de degustare a unor vinuri de casă 

și a mâncărurilor cu specific tradițional. Revitalizarea podgoriilor din zonele Tăşnad, 

Urziceni-Pișcolt și Pir-Sălacea nu trebuie să se rezume numai la cultura în sine, ci și la o 

formă aparte de desfăşurare a turismului practicat în astfel de zone populate de pivniţe 

vinicole rustice şi crame amenajate special pentru degustări şi petrecerea timpului liber. 

Ocupaţia se va asocia cu variatele manifestări folclorice prilejuite de cultura viţei de vie, 

dar mai ales de culesul strugurilor (cunoscut este „Balul strugurilor”, organizat în 

toamna fiecărui an în localităţile Pir, Cehăluţ sau Săcăşeni) şi producerea vinului, ce pot 

fi exploatate ca momente atractive de mare autenticitate. 

Astfel, în domeniul cultivării viţei de vie şi producţiei vinurilor de calitate, 

potenţialul imens existent (Piemontul Tășnadului, Câmpia nisipoasă Voivozi – Urziceni 

și Culoarul Ierului) stă, cu generozitate, la îndemâna investitorilor, certitudinea 

profitabilităţii unei astfel de investiţii fiind dovedită istoric. Nu putem neglija nici 

perspectiva posibilităţilor de practicare, aici, a turismului oenologic, ca turism de nișă,pe 

traseul străvechiului ”Drum al vinului” de pe Valea Ierului. ”Drumul vinului” începea la 

Oradea urcând, spre nord, la Valea lui Mihai (68 km), de acolo, prin Otomani, la 

Marghita (35 km) şi apoi, de-a lungul Barcăului înapoi la Oradea (58 km). Atracţia 

circuitului poate fi multiplicată şi diversificată prin organizarea unor manifestări 

folclorice și expoziții de artă populară, urmate de degustarea produselor tradiţionale 
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locale într-un cadru rustic (ex. Circuitul turistic “Pâine şi vin”: Tăşnad – Cehăluţ – 

Chereuşa – Andrid – Pişcolţ – Petreşti – Sanislău – Ciumeşti – Foieni – Carei – Căuaş – 

Ady Endre – Eriu Sâncrai – Cig– Tăşnad). 

 

Fig. 92. Potențialul agroturistic viticol 
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4.3. Turismul religios-ecumenic 

Turismul religios şi de pelerinaje, în general, constă în deplasarea persoanelor 

către lăcaşurile de cult sau în zonele specifice, cu prilejul diverselor sărbători creştine, a 

hramurilor bisericilor şi mânăstirilor etc. Cu ocazia acestor sărbători numărul turiştilor 

creşte, iar întru-cât prăznuirea unei astfel de sărbători se întinde pe 2 – 3 zile, în aceste 

perioade se înregistrează o creştere a gradului de ocupare în unităţile de cazare. 

Existența unui patrimoniu cultural-religios însemnat în spațiul analizat (17 biserici 

și o mănăstire incluse în ”Lista monumentelor istorice”, categoria B), alături de numărul 

însemnat de lăcașuri de cult de toate riturile, neclasate, creează condiții optime pentru 

desfășurarea unui turism religios diversificat ca importanță arhitectural-istorică și fond 

etnic-confesional. Turistul care apreciază această formă se va direcționa către acele areale 

în care există biserici recunoscute, și mănăstiri, unde își va găsi liniştea şi pacea 

sufletească. Această formă de turism se poate practica individual sau în grup,prin 

intermediul pelerinajelor, ocazionate de hramurile bisericești și sărbătorile mari de peste 

an, fiind susținută și de predominarea mediului rural profund, unde espectanțele 

ritualurilor religioase reverberează spiritual cu divinitatea. 

Valențele religioase existente permit valorificarea complexă a potențialului 

turistic prin realizarea unor trasee și circuite de vizitare și pelerinaj a lăcașurilor de cult, 

în funcție de specificul ritului religios:”Circuitul bisericilor reformate” (Săcășeni – 

Tășnad – Pir – Pișcolt – Ciumești – Căpleni - Tiream – Santău - Tășnad); ”Circuitul 

bisericilor/mănăstirilor ortodoxe” (Tiream – Andrid – Pișcolt - Mănăstirea Scărișoara 

Nouă – Sanislău – Berveni – Carei – Tiream); ”Traseul bisericilor ortodoxe din zona 

Tășnad” (Tășnad – Săcășeni – Cehal- Săuca – Santău –Căuaș); ”Circuitul bisericilor 

romano-catolice” (Tășnad – Sălacea – Andrid – Tiream – Căuaș – Tășnad; Carei – 

Petrești – Pișcolt – Sanislău – Foieni – Urziceni – Berveni – Cămin - Căpleni – Carei). 

4.4. Turismul rural cultural 

În ceea ce priveşte turismul cultural, acesta se remarcă printr-o serie de obiective, 

dar  se poate afirma că, datorită caracterului puternic ruralizat, cu numeroase sate care 

încă păstrează vie tradiţia populară, spațiul analizat, constituie  el însuşi un muzeu al 

satului în aer liber. Această formă de turism poate fi practicată de către diverse categorii 
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socio-profesionale şi diferite grupe de vârstă, prin valorificarea întregului patrimoniu 

cultural-istoric şi etno-folcloric cu caracter original şi uneori cu valoare de unicat, 

existent în spațiul analizat: situri arheologice, monumente istorice, case memoriale,  



 28 

 

Fig. 93. Potențialul turismului cultural 

muzee și colecții muzeale, obiceiuri, tradiții, sărbători, festivaluri, etc. Radiografierea 

teritoriului a evidențiat o mare diversitate de obiective turistice cu valențe culturale, unele 
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aflate pe”Lista monumentelor istorice”, altele în curs de clasare sau cu importanță locală, 

care completează profilul agroturistic al regiunii: Muzeul orășenesc Tășnad/Castelul 

Cserey-Fischer, Muzeul șvăbesc (Petrești), Muzeul etnografic al moților (Scărișoara 

Nouă), Muzeu-moară și Casa șvăbească (Foieni), Casa servitor (Sălacea), Casa muzeu 

(Andrid), alături de casele memoriale (din Căuaș, Tiream, Săuca), Conacul Komaromi 

(Otomani) și numeroasele sărbători și obiceiuri cu specific local. 

 

4.5. Turismul curativ-balnear 

Aceasta este prima formă de turism practicată în regiunea studiată, ceea ce a 

contribuit la formarea unor amenajări turistice de profil, care se regăsesc în peisajul 

actual la nivelul stațiunii balneare Tășnad și într-o forma incipientă de dezvoltare în 

comuna Andrid (satul Dindești).Valoarea deosebită a potenţialului turistic curativ-

balnear, conferit de proprietăţile terapeutice ale apelor termo-minerale, pe de o parte, şi 

tendinţele manifestate pe piaţa turistică internaţională, ca urmare a dezvoltării 

„turismului de sănătate” pe de altă parte, oferă posibilitatea ca în condiţiile unei strategii 

adecvate, turismul balnear, alături de alte forme turismogene pretabile, să devină punctul 

forte, atât în perspectiva dezvoltării localităţii Tăşnad cât și a diversificării ofertei 

turistice pentru localitățile care dispun de zăcăminte hidro-termo-minerale nevalorificate 

(Santău, Căpleni, Pişcolt, Petreşti, Ady Endre, Ghenci și Foieni). 

Turismul curativ este strâns corelat, ca durată de practicare, de natura maladiei, 

eficienţa tratamentului, posibilităţile materiale şi timpul liber al individului având, de 

regulă, durata sejurului mai lungă (peste 10 zile). Turistul apelează întreaga perioadă la 

apele termale (şi/sau alte proceduri de tratament), devenite principiu curativ şi mijloc de 

satisfacere a nevoii care l-a determinat să-şi formuleze o astfel de opţiune turistică. 

 

4.6. Turismul hipic și ciclo-turistic 

Elementele care exprimă potenţialul natural al teritoriului pot constitui factori 

determinanţi pentru dezvoltarea turismului de agrement în cadrul acestei regiuni, cu toate 

că nu deţin o pondere însemnată şi un grad de spectaculozitate ridicat. În cazul de faţă, 

fondul natural primeşte atribute turistice, ca rezultantă a condiţiilor de favorabilitate 

exprimate de: potenţialul diversificat de valorificare a resurselor locale, gradul ridicat de  
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Fig. 94. Potențialul turismului balnear 

accesibilitate al obiectivelor turistice, pretabilitatea morfologică a teritoriului la 

amenajare și exploatare turistică, existenţa unui peisaj geografic specific ariilor de contact 

de tip deal - câmpie, calitatea și diversitatea resurselor agroturistice, calitatea factorilor de 

mediu, etc. 
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Spaţiile periferice stațiunii turistice Tăşnad şi peisajul din jurul localităților, 

ascund trasee de drumeţie inedite şi de neuitat. Formele de petrecere a timpului liber se 

cer amplificate, iar şansa va fi transformată practic prin amenajările specifice care se 

impun - circuite veloturistice și trasee de echitație.” Velocircuitul Tăşnad şi 

împrejurimi” (Tășnad – Baja – Orbău – Chegea - Tășnad) oferă posibilitatea parcurgerii 

unor trasee prin plimbări cu bicicleta în împrejurimile stațiunii Tăşnad, pe drumurile care 

străbat versanții cu pante line, pădurile de foioase, poienile și satele de tip răsfirat din 

Dealurile Viişoarei. În acest fel se valorifică atractivitatea cadrului natural prin cura în aer 

liber, cunoaşterea elementelor de floră și faună locală, alături de valențele estetico-

turistice ale peisajului (fotografie, pictură în aer liber, picnic, etc.). Pentru transpunerea în 

practică este necesară amenajarea unor segmente de traseu cicloturistic, pentru intersectarea cu 

căile de acces existente (drumuri comunale, forestiere, agricole) neconectate sau nemodernizate 

încă. Velocircuitul prezentat poate fi preluat ca model și pentru alte teritorii, prin adaptarea lui la 

specificitatea și valențele turistice locale (ex. ”Velocircuitul iazurilor piscicole”: Andrid – 

Dindești – Tiream – Căuaș – Santău – Chereușa – Andrid).  În aceeași manieră, pentru spațiul 

analizat se pretează și la amenajarea în scop turistic a unor trasee de echitație (în sectorul 

dealurilor piemontane: Săcășeni - Cehal).    

 

4.7. Ecoturismul 

Turismul ecologic este susținut de existența a 4 arii naturale protejate și a 

siturilor Natura 2000 (SCI, SPA) pe teritoriul analizat. Elementele de floră şi faună 

conservate în cadrul rezervațiilor botanice, forestiere și a zonelor umede caracteristice 

Văii Ierului, susţin orice iniţiativă locală de atragere a turiştilor, permiţând organizarea de 

drumeţii, excursii în natură și practicarea unui turism axat pe conservarea genofondului, 

ecofondului și a elementelor peisagistice rare sau unicat. 

Pentru o valorificare optimă a potențialului biogeografic deținut de acest teritoriu, 

este necesar să fie stabilite anumite circuite/trasee tematice (ex.”Traseul rezervațiilor”: 

Rezervația botanic-forestieră (38 ha) ”Pădurea de frasini” (Urziceni) - Rezervația 

botanică (10 ha)”Dunele de nisip” (Foieni) – Rezervația botanică (10 ha) ”Mlaştina de 

interdune Vermeş” (Sanislău). Atracţiile incluse în acest traseu sunt arii protejate de 

interes naţional, dar valorificarea lor turistică este foarte scăzută cu excepţia unor locaţii. 
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Scopul traseului tematic este promovarea turismului ecologic. Atracţiile pot fi prezentate 

turiştilor, dar este nevoie de crearea imaginii, activităţi de marketing, realizarea de pliante și 

ghiduri informative, alături de creşterea conştientizării protecţiei mediului şi a educaţiei 

ecologice. 

 
 

Fig. 95. Potențialul ecoturistic 

Alte trasee turistice tematice axate pe ecoturism pot fi realizate în lungul 

Culoarului Ierului  (”Traseul siturilor Natura 2000”) unde pot fi admirate sau analizate 
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resturi ale unor întinse areale umede din această parte a ţării, care 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.  

 

4.8. Agroturismul mixt 

Turiştii care practică această formă de turism provin în special din oraşele mari şi 

medii. Aceștia doresc să “fugă” de aglomeraţie, de zgomot, de condiţiile agresiv-

stresante, să iasă din cotidian etc. Posibilităţile de dezvoltare a acestui tip de turism sunt 

strâns legate şi de dezvoltarea şi modernizarea căilor de comunicaţie şi mijloacelor de 

transport spre şi în interiorul arealelor de destinaţie. Valențele turistice ale regiunii, 

pretabile agroturismului de tip mixt sunt susținute de păstrarea unui fond geocultural 

bogat în tradiții, obiceiuri, meșteșuguri și sărbători specifice, ca rezultantă a conviețuirii 

îndelungate pe același teritoriu a unui grup uman compus din trei etnii (români, maghiari, 

șvabi), fiecare dintre ele, păstrându-și încă vii elementele de apartenență teritorială la 

spațiul mental cu care se identifică. 

Agroturismul mixt presupune ca turistul să asiste sau să se implice activ într-o 

serie de activități din gospodăriile rurale tradiționale: culesul strugurilor și merelor, 

cositul și strânsul fânului, împletitul coșurilor din nuiele, prepararea mâncărurilor cu 

specific local, confecționarea unor suveniruri, făcutul țuicii, tescuitul strugurilor, țesutul 

și cusutul tradițional, încondeierea ouălor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NOI DIRECȚII DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI – VIZIUNE 

INOVATOARE 
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Agroturismul este o componentă a turismului rural, cu implicaţii în valorificarea 

resurselor locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, în dezvoltarea socio-

economică a localităţii rurale şi a comunităţii, în protejarea şi conservarea mediului 

natural şi construit, în contextul unei activități economice respectând principiile 

ecologice. 

Practicându-se cu precădere în zonele cu vocaţie agricolă diversificată, în cele 

relativ izolate şi izolate, care impun asigurarea celor necesare traiului prin forţe proprii 

sau acolo unde este o specializare adâncă, agroturismul creează poziţii de ”monopol” în 

anumite oferte puse la dispoziția turiștilor (pescuit, vânătoare, echitație, culesul 

strugurilor, strânsul fânului, etc.) și produse ecologice (vinuri, alimente, fructe, produse 

apicole, sucuri, gemuri și siropuri naturale etc.). 

Noile direcții de dezvoltare propuse pentru teritoriul de referinţă sunt 

fundamentate pe concluziile analizei diagnostic din etapa anterioară, opţiunile de 

dezvoltare ale comunităţii locale şi judeţene şi se încadrează în planurile regionale şi 

naţionale de dezvoltare cu impact asupra teritoriului.  

Strategia oferă suportul pentru coordonarea şi implementarea proiectelor propuse 

prin programele de dezvoltare locală şi regională, printr-o abordare integrată şi complexă 

a structurii teritoriului, având drept scop optimizarea relaţiilor spaţial - funcţionale prin 

eficientizarea valorificării potenţialului agroturistic existent şi asigurarea unei dezvoltări 

echilibrate. 

 

OBIECTIV STARTEGIC 1. Statuarea unei dezvoltări turistice durabile prin 

valorificarea integrată a potenţialului turistic existent  

 

Direcţii de dezvoltare  

1.1. Valorificarea optimă a resurselor de substanţe minerale terapeutice, 

dimensionarea şi dezvoltarea funcţiei balneare în corelaţie cu rezervele omologate 

ale acestora 

Măsuri de remediere/acţiuni 

 Instituirea unui regim optim de valorificare şi exploatare a zăcământului 

termo-hidro-mineral pe baza cercetărilor şi studiilor existente, prin preluarea 
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de la RAMIN a patrimoniului acestor surse de către Consiliul Local orăşenesc 

Tăşnad. 

 Amenajarea celor două lacuri de baraj cu suprafaţa de circa 2,0 ha, pentru 

turism de agrement şi sporturi nautice (Tășnad). 

 Amenajarea unui parc balnear în staţiunea Tășnad cu suprafaţa de l,0 - 3,0 ha, 

realizat conform cerinţelor turistice moderne: plantaţii de arbori şi arbuşti, 

amenajări floricole, alei de promenadă, bănci de odihnă, chioşcuri, oglinzi de 

apă, etc. 

 Construirea în parcul balnear a unui centru multifuncţional de cultură şi 

agrement cu sală polivalentă cu minimum 200 locuri. 

 Amenajarea în cadrul staţiunii a unor terenuri sportive de agrement (volei, 

tenis de câmp, minifotbal, piste pentru biciclişti, skating, minigolf, 

ş.a.),pavilioane, amfiteatre, umbrare, amenajări pentru odihnă-relaxare şi 

contemplare etc. 

 Introducerea unui transport turistic, în afara celui orăşenesc de transport în 

comun, pe măsura dezvoltării circulaţiei turistice cu mijloace specifice 

staţiunilor turistice: pentru plimbări şi vizitarea obiectivelor turistice din 

staţiune şi zona turistică aferentă. 

 

1.2. Dezvoltarea funcţiei turistice a localităţilor GAL-ului prin valorificarea altor 

resurse locale şi asigurarea funcţionalităţii optime a întregului sistem turistic 

Măsuri de remediere/acţiuni 

 Realizarea de proiecte pentru dezvoltarea şi punerea în valoare a întregului 

potențial turistic al localităților care intră în componența GAL Sud-Vest Satu 

Mare. 

 Crearea unor circuite şi trasee turistice tematice: circuite pentru pescuit 

sportiv, amenajarea parcurilor urbane, trasee pentru bicicliști, circuite de 

vizitare a ariilor protejate, trasee de echitație, circuite cultural-religioase, etc. 

 Diminuarea sezonalităţii, respectiv, extinderea sezonului turistic prin 

echiparea teritoriului cu dotări exploatabile şi funcţionate tot timpul anului. 

 Repopularea ecosistemelor forestiere cu speciile dispărute sau pe cale de 
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dispariţie din arealul natural şi refacerea habitatelor forestiere degradate. 

 Crearea atmosferei cotidiene rurale în acord cu formele de exploatare 

agroturistică prin organizarea sistematică a paradei portului, cântecului şi 

jocului popular, târgurilor tradiţionale, organizarea de festivaluri, concursuri 

şi jocuri de agrement, degustări de vinuri și mâncăruri tradiționale. 

 Dezvoltarea tuturor formelor de turism posibile şi pretabile la condițiile din 

teritoriul analizat. 

1.3. Reducerea presiunii antropice prin regenerarea cadrului natural, amenajare 

spaţiilor verzi şi asigurarea unui mediu ecologic 

Măsuri de remediere/acţiuni 

 Extinderea spaţiilor verzi şi armonizarea lor cu peisajul specific zonei. 

 Refacerea aliniamentelor stradale ale ecoreţelei de spaţii verzi (locuri de joacă, 

parcuri publice, zone de agrement sportiv, etc.) prin plantarea de arbori, arbuşti 

ornamentali şi garduri vii. 

 Aplicarea interdicţiilor pentru orice construcţie pe terenuri destinate parcurilor, 

spaţiilor verzi, terenuri de joacă pentru copii etc.  

 Realizarea unor perdele şi aliniamente de vegetaţie pentru protecţie de-a lungul 

căilor rutiere. 

 Păstrarea şi conservarea mediului înconjurător, peisajului geografic şi a tuturor 

structurilor și obiectivelor turistice naturale și antropice. 

 Crearea de zone de agrementcare să valorifice în mod pozitiv potenţialul natural 

al teritoriului şi să aibă un rol educativ referitor la importanţa prezervării mediului 

înconjurător. 

 

OBIECTIV STARTEGIC 2. Conservarea, revitalizarea și valorificare întregului 

patrimoniu cultural - istoric şi etno – folcloric 

 

Direcţii de dezvoltare  

2.1.Transformarea formelor de agroturism în vectorii de bază ai dezvoltării locale 

Măsuri de remediere/acţiuni 

 Dezvoltarea infrastructurii în domeniul turismului activ prin identificarea și 
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marcare potecilor, traseelor de cură, a pistelor pentru ciclism, traseelor de 

echitație, etc. 

 Promovarea unui turism responsabil prin crearea condițiilor necesare practicării 

unui turism de calitate. 

 Readucerea în prezent a tradițiilor, obiceiurilor și valențelor etno-folclorice. 

 Iniţierea  de festivaluri care să valorifice portul și obiceiurile populare locale. 

 Revigorarea meșteșugurilor de pe urma cărora să rezulte obiectele de artizanat și 

suveniruri. 

 Promovarea agroturismului prin care să se valorifice ocupațiile tradiționale 

sătești și arhitectura rurală(păstrată intactă în unele gospodării tradiționale). 

 Creșterea gradului de implicare a localnicilor în activitățile agroturistice. 

 Realizarea de programe pentru dezvoltarea turismului rural şi agroturismului. 

 Promovarea resurselor turistice antropice în vederea conștientizării populației 

despre valorile turistice remarcabile pe care le dețin. 

 Organizarea de manifestări culturale menite să încurajeze și să susțină 

agroturismul. 

 Darea în folosinţă, prin adaptarea unor locaţii existente sau construcţie, în fiecare 

comună a GAL-ului, a minimum 2 pensiuni (ferme) agroturistice. 

 Promovarea unor brand-uri turistice locale (in turismul oenologic şi religios). 
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6. CONTRIBUŢIA PROGRAMULUI LEADER LA DEZVOLTAREA AGRO-

TURISMULUI DIN TERITORIUL ACOPERIT DE GAL SUD-VEST SATU MARE 

 

Printre instrumentele logistice ale Comisiei Europene în domeniul dezvoltării 

regionale se află şi ELARD (Asociaţia Europeana LEADER pentru Dezvoltare Rurală). 

Ea fost înfiinţată în anul 1999 prin integrarea într-o reţea unitară a unor Grupuri de 

Acţiune Locală, existente încă din 1991, în Belgia, Franţa, Spania, Italia, Grecia şi 

Irlanda. Ulterior ea şi-a amplificat mult reverberaţia incluzând actualmente 21 state ale 

UE (cu excepţia Maltei, Ciprului, Bulgariei, Germaniei, Luxemburgului, Austriei şi 

Olandei), dar adăugându-i-se, dinafara acesteia, Macedonia şi Bosnia-Herțegovina.  

Scopul înfiinţării sale constă în reunirea într-un front comun a eforturilor pentru 

crearea unei Europe ,,sustenabile şi viabile”, care să implice toţi actorii (stakeholders) în 

dezvoltarea locală rurală”. 

Pârghiile de realizare a acestor deziderate sunt date în primul rând de statuarea 

inovării ca principiu fundamental al devenirii lucrurilor, de diseminarea largă a acesteia 

în teritoriu prin cooperare, conectivitate şi concentrare (regula celor ,,3C” formulată de 

Dirk Adler, 2000, la care am adăugat atributul derivat al competitivităţii, aşezate la 

temelia realizării coeziunii teritoriale). 

Programul LEADER (Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie 

Rurale), ale cărui concepte au fost formulate încă din anul 1991, este o metodă de 

dezvoltare a spaţiului rural cu o structură coerentă, menită a-i facilita şi eficientiza 

aplicarea în toate statele membre ale entităţii politice numită Uniunea Europeană. Dar nu 

numai. El vizează şi statele în curs de aderare interesate de o dezvoltare similară, unele 

dintre ele aplicând deja conceptele acestuia. 

Fiecare secţiune a programului oferă coordonate bine jalonate ale implicării 

factorilor decizionali. Astfel, în ceea ce priveşte teritoriul de aplicare al programului, 

acesta are, în general, o suprafaţă restrânsă, identitate proprie, o omogenitate fizică şi 

socială, inclusiv o coeziune spaţială, tradiţii şi nevoi comune etc. Într-un cuvânt un 

teritoriu-ţintă, pretabil implementării unor politici de dezvoltare. 

Finanţarea programului este asigurată prin FEADER (Fond Europeen Agricole 

pour le Developpement Rural) creat pentru susţinerea PAC (Politicii Agricole Comune). 
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De subliniat, pe de altă parte, că atributele susmenţionate definesc, conform 

teoriei ştiinţei regionale, teritorii omogene structural şi funcţional (Dauphine, 1979), 

adică ,,ideale”, cu o coeziune socială deja asigurată, ceea ce, în realitatea faptică este greu 

de întâlnit (sau dacă se întâlnesc ele primesc invariabil statutul de cazuri particulare). 

Unde vom include, ca urmare, teritoriile heterogene etnic şi cultural, cele cu disparităţi 

economice, sociale, infrastructurale sau environmentale  vizibile, întâlnite frecvent în 

toate statele Uniunii Europene ? În consecinţă, apreciem că semnificaţia acestuia trebuie 

lărgită, flexibilizată, pentru a se putea exercita deopotrivă asupra teritoriilor repulsive sau 

defavorizate neomogene.  

 

Fig. 96. Elementele structurante ale coeziunii teritoriale 

 (Sursa: Cocean P., David Nicoleta, 2013) 
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Apreciem, prin aceeaşi prismă a ştiinţei regionale, că teritoriul propice de aplicare 

al programului LEADER vizează structuri spaţiale elementare, rezultate din aglutinarea 

celulelor administrativ-teritoriale de bază, care sunt comunele. Rezultă astfel un taxon 

intermediar între comună şi judeţ pe care cercetătorii regionalişti români l-au asimilat 

microregiunii (Cocean P., 2014), dar având, în cazul delimitării sale conform conceptelor 

sistemice, o specificitate şi o funcţionalitate caracteristică nivelului său de poziţionare în 

ordonarea verticală a integrării entităţilor spaţiale de toate tipurile, de la comună la 

macroregiune. 

 

6. 1. Etapele programului LEADER  şi trăsăturile lor 

Programul LEADER a cunoscut, de la lansarea sa acum două decenii, patru  etape 

de evoluţie, consemnate adecvat, adică LEADER 1, LEADER 2, LEADER + şi Axa 

LEADER. 

Aşa cum o arată şi numele său neabreviat, “Legături între acțiuni de dezvoltare a 

economiei rurale”, programul a fost iniţiat pentru a oferi o modalitate practică de 

impulsionare și de afirmare a dezvoltării rurale, în condițiile în care suprafața rurală a 

Uniunii Europene ajunge la 90% din propriul teritoriu.  A fost conceput de iniţiatorii săi 

acum aproape un sfert de veac ca laborator de experimentare a unor noi abordări pentru 

dezvoltare integrată și durabilă în mediul rural. 

Necesitatea programului Leader a apărut în 1990, când politicile publice de dezvoltare 

rurală se confruntau la nivel european cu implementarea de sus în jos  (administrarea de 

tip tradițional), cu un puternic accent centralist, manifestate, într-o formă sau alta, la 

nivelul tuturor statelor (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_ro.pdf) 

Programul Leader, a inclus, până în prezent, patru etape distincte, si anume: 

Leader 1 (1991-1993), sinonim cu „faza de inițiere”, a fost creat pentru a oferi 

comunităților rurale din Uniunea Europeană instrumente pentru edificarea propriului 

viitor. A încurajat participarea locală la elaborarea și implementarea strategiilor de 

dezvoltare durabilă. Prin rezultatele sale, el a marcat o nouă etapă bazată pe o viziune 

teritorială, integrată și participativă. Abordarea dezvoltării teritoriului prin forme noi de 

parteneriate și activități corelate, a determinat, adesea, modificări în actele normative ale 

administrației publice și a politicilor naționale, regionale sau locale. 
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Leader 2 (1994-1999) reprezintă „faza de generalizare”, superioară calitativ, când 

statele membre ale Uniunii au selectat 906 de GAL-uri. Coincide cu perioada de 

expansiune a programului în majoritatea statelor aparținătoare Uniunii Europene. 

Continuă ca viziune, scop şi ţinte  inițiativa Leader 1 și adaugă o importanță specială 

caracterului inovator al proiectelor. Fiind pârghia de bază a progresului rapid, inovarea a 

devenit un leit-motiv al programului, prin intermediul său urmând a se face disiparea ei în 

toate sectoarele de activitate din mediul rural. 

Leader + (2000- 2006) se suprapune cu „faza de consolidare”, de maturitate a 

iniţiativelor, când au fost selectate alte 893 Gal-uri, din ariile rurale ale statelor membre. 

A avut drept scop sprijinirea agenților din mediul rural să ia în considerare potențialul pe 

termen lung al regiunii lor. A ajutat la implementarea unor strategii integrate, originale, 

pentru o dezvoltare susținută, cu concentrare pe parteneriat și schimburi de experiență.  

Programul a menținut funcția de descoperire și experimentare a unei dezvoltări 

integrate și durabile în ansamblul dezvoltării rurale europene. Consolidarea acțiunilor din 

fazele anterioare de dezvoltare a fost privită din patru perspective: 

- Utilizarea de noi cunoștințe și tehnologii 

- Îmbunătățirea nivelului de trai 

- Valorificarea produselor locale 

- Valorificarea resurselor naturale și antropice. 

Elementele de noutate ale Leader + s-au referit la creșterea ponderii agenților 

sectorului privat în luarea deciziilor să depășească 50%, accentuarea integrării pe piața 

forței de muncă a femeilor și tinerilor, realizarea de programe de cooperare la nivel 

național și internațional și cu alte programe europene de dezvoltare, și apar noi 

reglementări privitoare la cooperarea transnațională cu grupuri organizate din țări ce nu 

aparțin Uniunii Europene.  

Reușitele primelor trei etape au făcut ca abordarea Leader să fie extinsă în 

programul național de dezvoltare rurală. Astfel, Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 

privind FEADR a înglobat o a patra axa, Axa Leader. Conținutul acțiunilor acesteia din 

urmă este on însumare a elementelor şi cerinţelor fazelor anterioare: Leader 1, Leader 2 

ori Leader +, cu evidenta selecţie impusă de experienţa practică câştigată în aplicarea lor. 
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Axa Leader. În perioada 2007-2013 programul Leader a fost incorporat în toate 

planurile  naționale și regionale de dezvoltare rurală, nemaifiind un program de inițiativă 

comunitară. Aria de aplicabilitate este mult mai vastă. Teritoriile rurale sunt încurajate să 

găsească noi modalități de a valorifica propriile resurse, să-și depășească propriile limite 

(lipsa locurilor de muncă, îmbătrânirea demografică, etc.). Competitivitatea regiunii este 

un deziderat, care trebuie menținut sau dobândit. Abordarea din perspectiva globală 

țintește spre competitivitatea producerii hranei, spre păstrarea unor parametri de calitate 

ai mediului, spre crearea și menținerea locurilor de muncă, spre creare de servicii care să 

îmbunătățească coerența teritoriului. Programul are ca scop ameliorarea vieții fermierilor 

și a întregii comunități rurale.  

Programul Leader susține sectoare și categorii de beneficiari care nu sunt suficient 

sprijinite, prin alte programe din mediul rural, ca de exemplu activitățile culturale, 

valorificarea mediului natural, reabilitarea patrimoniului construit, turismul rural, 

îmbunătățirea relațiilor dintre producători și consumatori etc. 

Producerea de bunuri și servicii de calitate cât mai bună în aria GAL-ului este 

încurajată de Programul Leader prin impulsionarea colaborării dintre factorii socio-

economici. 

Pe de altă parte, Leader contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective 

din Axele strategice ale Regulamentului FEADR prin: îmbunătățirea guvernanței la nivel 

local și prin valorificarea resurselor specifice ale teritoriului. 

Conform Comisiei Europene (Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală) abordarea Leader are următoarele șapte caracteristici fundamentale: 

- Strategiile de dezvoltare locală să fie axate pe un teritoriu zonal relativ 

restrâns; 

-  elaborarea și implementarea acestora să se facă de jos în sus şi nu invers, în 

manieră clasică; 

-  acțiunile să se deruleze preponderent prin parteneriate public-privat (GAL);  

- acțiunile să fie integrate şi multisectoriale; 

-  stabilire de contacte în reţea;  

- cooperare ;  

- inovare. 
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Sprijinul acordat prin axa Leader oferă posibilitatea dezvoltării comunităților pe 

baza nevoilor locale, în conformitate cu cele trei obiective majore: competitivitate, mediu 

și calitatea vieții. Abordarea integrată a dezvoltării poate îmbunătăți patrimoniul natural 

și cultural, poate îmbunătăți conștientizarea acțiunilor asupra mediului, să stimuleze 

investițiile, să promoveze serviciile necesare comunității, turismul și resursele 

regenerabile.  

Rolul Leader este acela de a stimula dezvoltarea locală endogenă,  de a crește 

capacitatea organizațională a comunităților rurale (guvernanța) și de a sparge cercul 

vicios al declinului rural prin încurajarea inovării. Aceste trei aspecte trebuiesc regăsite 

obligatoriu atât în strategia de dezvoltare, cât și in managementul axei Leader. 

Obiectivul principal al axei Leader este de a crește capacitatea organizațională a 

comunităților, prin dezvoltarea unui simț al identității locale care să depășească granițele 

administrative ale unui sat. 

Conform strategilor în dezvoltarea comunitară, inovarea nu trebuie înțeleasă 

numai prin introducerea de tehnologii high tech, ci în sens larg, adică la apariția unui 

produs nou, a unui proces nou, a unei noi organizații, a unei piețe noi, etc. În fine, 

inovarea se referă la găsirea de soluții noi la probleme şi disfuncţii rurale persistente pe 

care alte programe de dezvoltare nu le-au rezolvat. 

Abordarea orizontală a axei Leader face posibilă aducerea laolaltă a obiectivelor 

primelor 3 axe (diversificare, mediu, calitatea vieții).  

Dezvoltarea unei analize teritoriale la nivel microregional are ca punct de pornire 

diversitatea zonelor rurale, prin includerea complexității teritoriale, a infrastructurii 

rurale, a bunurilor comune, a patrimoniului existent, a capacității organizaționale, a 

transferului de cunoștințe, a elementelor culturale îmbunătățite. Ea poate rezolva, de 

asemenea, situații conflictuale cu privire la interese divergente cu privire la dezvoltarea 

rurală, ca de exemplu dezvoltarea turismului în areale protejate, competitivitatea 

sectorului agricol și silvic versus protejarea naturii și a apelor. 

Rezultatele derulării primelor trei etape ale programului LEADER la nivelul 

Uniunii Europene sunt sintetizate în tabelul alăturat: 

Tabelul 15 – Numărul GAL-urilor europene si finanțarea lor 

Iniţiativa  Numărul grupurilor de Teritoriu Finanţare UE 
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LEADER acţiune locală (GAL) 

înfiinţate 

acoperit 

LEADER I 217     367 000 km²     42 mil. EURO 

LEADER II 906 1 375 144 km² 1 755 mil. EURO 

LEADER + 893 1 577 386 km² 2 105,1 mil. 

EURO 

    (Sursa : (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_ro.pdf) 

 

In România, numărul GAL-urilor ajunge la 163 unităţi (81 declarate în 2011 şi 82 

în anul 2012) suprapuse  la circa 142 000 km² (63 % din suprafaţa ţării) şi având peste 11 

milioane de locuitori eligibili. (De menţionat că Franţa, la o suprafaţă a teritoriului mai 

mult decât dublă are doar 224 entităţi de acest tip !). 

 Politica de dezvoltare rurală pentru perioada care urmează,  2014-2020, se axează 

pe trei obiective strategice pe termen lung, și anume: 

- stimularea competitivităţii agriculturii, 

-  garantarea unei gestiuni durabile a resurselor naturale și rezilienţa la impactul 

schimbărilor climatice, 

- dezvoltarea echilibrată a economiilor și comunităților rurale , inclusiv crearea 

și menținerea de locuri de muncă. 

 

6. 2.  Participarea programului LEADER la dezvoltarea agroturismului în GAL 

Sud-Vest Satu Mare 

 

Contribuția 1: Punerea în discuție a (agro)turismului ca forță motrice a dezvoltării 

GAL-ului 

Din acest punct de vedere, am putea considera că programul LEADER a contribuit la 

dezvoltarea turismului încă din faza elaborării Planului de Dezvoltare Locală (PDL), prin 

două modalități: 

 o foarte solidă analiză și fundamentare științifică a rolului turismului în 

dezvoltarea teritoriului – ca fundament pentru alocările de fonduri; 

 o dezbatere aprofundată cu toți actorii interesați a problematicii acestui sector și a 

oportunităților sale de creștere. 
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A. Analiza și fundamentarea științifică a rolului turismului în dezvoltarea teritoriului 

În cuprinsul analizei situației actuale din PDL există o secțiune aparte dedicată 

turismului, care detaliază premisele naturale și premisele antropice pentru dezvoltarea 

sectorului (atracțiile), infrastructurile de cazare și de agrement existente (amenajările) și 

formele de turism care pot avea susținere în teritoriu (turismul cultural, ştiinţific, 

agroturismul şi turismului rural, respectiv turismul religios). Toate aceste elemente sunt 

apoi reluate într-o analiză SWOT, care menționează, în mod explicit, punctele tari, 

punctele slabe, oportunitățile și amenințările specifice turismului pe teritoriul acestui 

GAL. Există, de asemenea, o discuție asupra principiilor generale care trebuie respectate 

în dezvoltarea sectorului, dintre care amintim: abordarea sustenabilă, atragerea de 

investiții private, implicarea comunităților locale,  utilizarea unor mijloace de marketing 

și perfecționarea resurselor umane angajate în turism.  

În partea de strategie, documentul: 

 trece ideile de intervenții posibile (identificate prin scenariul 1) prin filtrul 

prevederilor măsurii 313; 

 stabilește un obiectiv specific și unul operațional aferent intervențiilor în turism; 

 descrie tipurile de intervenții eligibile în cadrul Fișei măsurii 41.313. 

 

În mod special, problema agroturismului este abordată atât în partea de analiză, prin 

următoarele sublinieri: 

Agroturismul este acea formă de turism în care persoana (sau grupul) se deplasează, se 

cazează şi îşi desfăşoară activitatea într-un cadru natural, în mediul rural. Agroturismul 

este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească prin 

implicarea turiştilor în viaţa gospodăriei şi furnizarea acestora de servicii si activităţi 

(masă, cazare, interacţiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei ţărăneşti, fără 

a-i conturba acesteia specificul. În majoritatea regiunilor agroturismul apare ca sector 

turistic ce completează organic turismul rural. Obiectivul agroturismului este 

prezentarea elementelor şi proceselor de producţie agricolă tradiţională, a cultivării 

pământului şi creşterii animalelor pentru cei interesaţi. Utilizarea forţelor manuale şi a 

animalelor în cazul producţiei agricole şi cultivarea de mici parcele, sunt factori care 

împiedică producţia agricolă competitivă. Însă din punct de vedere agroturistic acestea 
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oferă un aspect caracteristic peisajului. Din punctul de vedere al păstrării aspectului 

peisajului cultural este justificată susţinerea producţiei agricole pe mici parcele în 

apropierea zonei locuite. Astfel se obţine beneficiul bipolar al producţiei agricole cu 

profit redus. (p. 30 – Partea a II-a PDL)
4
. 

 

cât și în cea de strategie unde,  după ce menționează agroturismul slab dezvoltat ca punct 

slab al GAL-ului, fișa de măsură 41.313 stabilește că se vor acorda prioritate proiectelor 

care Prevăd activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului, turismului rural, agroturism în 

teritoriul acoperit de GAL. În acest sens, în cuprinsul PDL-ului sunt oferite și câteva 

exemple de proiecte cu impact potențial asupra dezvoltării agroturismului în zonă, dintre 

care amintim: 

 Organizarea de cursuri de pregătire în domeniul turismului rural în teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 

 Dezvoltarea unor pachete turistice complexe în teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 Construirea unei pensiuni agroturistice în teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 Realizarea unui centru agroturistic în teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 „Traditional Casa Experience - Skanzen” în teritoriul Sud-Vest Satu Mare
5
 

 

B. Dezbaterea aprofundată cu toți actorii interesați a problematicii acestui sector și a 

oportunităților sale de creștere  

 

Metodologia specifică de planificare LEADER, una de jos în sus, a contribuit la 

conștientizarea rolului pe care agroturismul îl poate juca în dezvoltarea teritoriului, 

precum și a modalităților optime de intervenție pentru susținerea sa. 

Astfel, așa cum menționează PDL-ul, toate concluziile analizei științifice au fost 

dezbătute și în cadrul a trei grupuri de lucru în care au fost implicaţi: actori 

microregionali, îndeosebi persoane de specialitate din cadrul administraţiilor publice 

locale, al instituţiilor publice, reprezentanţi ai sferei nonprofit, reprezentanţii sectorului 

                                                 
4 Plan de Dezvoltare Locală GAL Sud-Vest Satu Mare - 
http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/plan-de-dezvoltare-locala 
5 Idem. 

http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/plan-de-dezvoltare-locala
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de afaceri, ai cultelor religioase, ai asociaţiilor cultural-sportive şi reprezentanţii ai AM 

PNDR CDRJ Satu Mare. Aceste grupuri au avut și rolul de a stabili priorităţile de 

dezvoltare şi acţiunile pe care actorii locali doresc să le implementeze în teritoriu, precum 

și de a valida strategia de dezvoltare.
6
  

Mai mult, chiar, actorii locali au fost puși în situația de a stabili importanța 

sectorului nu doar la nivel principial, ci și din punct de vedere financiar – prin decizia 

asupra bugetului care urma să fie alocat pentru finanțarea proiectelor aferente măsurii 

4.1-313. În acest fel, s-a cristializat ponderea pe care acțiunile destinate sprijinirii 

turismului o au în totalul bugetului – comparativ, de exemplu, cu măsurile destinate 

susținerii activităților agricole, a activităților de procesare sau a IMM-urilor productive.   

 

Contribuția 2: Alocarea unor fonduri efective pentru susținerea (agro)turismului  

La nivelul GAL-ului, alocarea de fonduri s-a realizat, în principal, prin măsura 

4.1-313, care, conform planificării inițiale, reprezenta 26% ca pondere în Planul de 

finanțare a teritoriului Sud Vest Satu Mare
7
. 

Inițial, bugetul acesteia prevedea o asistență financiară nerambursabilă în sumă de 

679.770 Euro - redusă, ulterior, după o recalculare financiară, la 592.714 Euro. Din 

aceasta, s-au alocat efectiv, până în prezent, 592.621 Euro asistență financiară 

nerambursabilă, pentru 5 proiecte contractate. Mai jos atașăm distribuția efectivă a 

acestei sume: 

Tabelul 16 – Proiecte din domeniul agroturismului  finanţate 

Sesiune Titlul proiectului 
Valoare totală 

proiect 

Valoare 

nerambursabi

lă 

41.313/01-13-

19.04.2013 

Construire centru de echitație 

Comuna Foieni, Județul Satu Mare 
399.953,00 € 193.604,00 € 

                                                 
6 Idem. 
7 Totuși, trebuie menționat și faptul că un impact asupra dezvoltării agroturismului în Zona 
Sătmarului îl au și acțiunile interne de cooperare, vizând promovarea potenţialului turistic pe 
teritoriul a trei Grupuri de Acţiune Locală din Judeţul Satu Mare (între care și GAL Sud-Vest Satu-
Mare). 
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41.313/3-13-

27.09.2013 

Amenajarea unei pensiuni 

agroturistice în localitatea Portița, 

Județul Satu Mare 

161.672,00 € 99.790,00 € 

41.313/3-13-

27.09.2013 

Construirea unui centru de agrement 

în localitatea Portița, Județul Satu 

Mare 

145.268,00 € 99.875,00 € 

41.313/05-13-

23.01.2014 

Înființare pensiune agroturistică în sat 

Otomani, comuna Sălacea, județul 

Bihor 

130.232,00 € 99.999,00 € 

41.313/01-14-

15.04.2014 

Construire pensiune agrotursitică în 

Localitatea Silvaș, Comuna Săuca, 

Județul Satu Mare 

151.139,00 € 99.353,00 € 

Sursa: Proiecte finanțate în cadrul măsurii 41.313
8
 

O analiză sumară a listei de proiecte pune în evidență următoarele: 

 Trei dintre cele cinci proiecte finanțate reprezintă agropensiuni – fapt ce atestă 

interesul locuitorilor GAL-ului pentru dezvoltarea acestei forme de turism, care le 

diversifică sursele de venit și le permite o îmbunătățire vizibilă a condițiilor de 

locuire. 

 

Totuși, se poate ca această situație să fi fost generată și de condițiile restrictive ale 

măsurii 313, care nu permite investiții în mediul urban; dacă aceste restricții nu ar fi 

existat, ar fi fost, probabil, preferate investițiile în dezvoltarea turismului balnear din zona 

Băilor Tășnad – adevăratul motor al dezvoltării turismului pe teritoriul GAL-ului.  

Restricțiile măsurii 313 pot explica și de ce alocările financiare pentru proiecte 

selectate în cadrul măsurii 41.313 sunt la un nivel comparativ cu cel al altor GAL-uri din 

județul Satu-Mare (care au, poate, un potențial turistic mai redus decât al GAL Sud-Vest 

Satu-Mare): 

Tabelul 17 – Situația comparativă a proiectelor agroturistice finanțate prin măsura 

41.313 in GAL-urile judeţului Satu Mare
9
 

                                                 
8 Conform rapoartelor de selecție pentru măsura 41.313 - 
http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/rapoarte-de-selectie  

http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/rapoarte-de-selectie
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GAL din județul 

Satu-Mare 

Ajutor financiar nerambursabil alocat pentru 

proiecte selectate în cadrul măsurii 41.313 

(conform Rapoartelor finale de selecție) 

Număr de proiecte 

selectate pentru 

finanțare 

GAL Zona 

Sătmarului 
419.477 Euro 5 

GAL Sud-Vest 

Satu-Mare 
592.621 Euro 5 

GAL Țara Oașului 714.262 Euro 6 

GAL Someș-Codru 299.767 Euro 3 

 Localitățile de proveniență a proiectelor nu au, la momentul de față, înregistrate 

alte structuri de primire turistice cu funcțiuni de primire certificate de către 

Autoritatea Națională pentru Turism – în aceste condiții, în măsura în care 

investițiile inițiale finanțate prin programul LEADER se vor dovedi afaceri de 

succes, se poate genera un efect de contagiune care să ducă la apariția unor noi 

pensiuni în zonă și la impunerea unor noi destinații turistice pe harta județului. 

 În cazul acestui GAL asistăm și la o investiție complexă, derulată prin două 

proiecte distincte, care creează nu doar o pensiune agroturistică, ci și un complex 

de agrement menit să-i diversifice oferta de servicii – crescând, în acest fel, 

atractivitatea zonei.  

 O analiză a distribuției spațiale a investițiilor pune în evidență localizarea lor în 

apropierea unor centre urbane de interes, ceea ce le maximizează șansele de a 

atrage turiști – de exemplu: 

o comunele Foieni și Tiream sunt adiacente Careiului, iar serviciile turistice 

de agrement și echitație dezvoltate aici pot fi ușor integrate în oferta 

turistică a acestui municipiu; 

                                                                                                                                                 
9 Conform rapoartelor de selecție publicate pe site-urile: 
http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/rapoarte-de-selectie 
http://www.galtaraoasului.ro/rapoarte-de-selectie 
http://www.galzonasatmarului.ro/ro/rapoarte-de-selectie 
http://www.galsomescodru.ro/rapoarte-de-selectie-finale  

http://www.galsudvestsatumare.ro/ro/rapoarte-de-selectie
http://www.galtaraoasului.ro/rapoarte-de-selectie
http://www.galzonasatmarului.ro/ro/rapoarte-de-selectie
http://www.galsomescodru.ro/rapoarte-de-selectie-finale


 50 

o comuna Săuca este adiacentă Tășnadului, putându-și lega dezvoltarea de 

stațiunea din acest municipiu. 

 

Contribuția 3: Efecte planificate ale intervenției programului LEADER 

Deși proiectele contractate sunt încă în fază de implementare, ceea ce face imposibilă 

raportarea unor indicatori de realizare, rezultat și impact, ne putem referi, totuși, la 

estimările din Fișa de măsură 41.313 – în care se menționează următoarele: 

 

Rezultate anticipate: 

 Numărul suplimentar de vizite turistice - 50.000 (împărţite pe număr de înnoptări, 

număr de turişti pe zi) 

 Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în investiţiile sprijinite (mil. Euro) - 

0,28 

 Numărul brut de locuri de muncă create, împărţit pe categorie de gen şi vârstă - 38 

 

Impact estimat 

 Crearea de locuri de muncă - 32 

 Creşterea economică (mil. Euro) - 0,2
10

 

Rămâne de văzut în ce măsură rezultatele se vor putea atinge până la sfârșitul 

perioadei de implementare a strategiei, respectiv dacă impactul va fi cel estimat (într-un 

orizont de timp predictibil de la sfârșitul implementării strategiei – de exemplu, de 5 ani). 

Aceasta mai ales în contextul în care Fișa de măsură a fost actualizată semnificativ la 

nivel de intervenții și proiecte (trecându-se, de exemplu, de la o estimare de 17 proiecte 

implementate la estimarea actuală de doar 5), fără, însă, a se modifica și indicatorii de 

rezultat și de impact estimați inițial. 

 

 

 

                                                 
10 
http://www.galsudvestsatumare.ro/sites/default/files/attachments/fisa_masurilor_dupa_realoc
are_financiara_-_martie_2014.pdf  

http://www.galsudvestsatumare.ro/sites/default/files/attachments/fisa_masurilor_dupa_realocare_financiara_-_martie_2014.pdf
http://www.galsudvestsatumare.ro/sites/default/files/attachments/fisa_masurilor_dupa_realocare_financiara_-_martie_2014.pdf
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Cap. 7. IMPACTUL PROGRAMULUI LEADER ASUPRA DEZVOLTĂRII 

DURABILE A TERITORIULUI GAL SUD-VEST SATU MARE 

 

7.1. Semnificaţiile conceptului de dezvoltare durabilă 

Conform Raportului Brundtland (1987), al Comisiei Mondiale pentru Mediu şi 

Dezvoltare  (WCED), aflată sub auspiciile ONU, „dezvoltarea durabilă este o dezvoltare 

care asigură satisfacerea nevoilor prezente ale fiinţelor umane fără a compromite 

capacitatea generaţiilor viitoare de-a le satisface pe ale lor” 

Ca orice concept nou, dezvoltarea durabilă se află în faza conturării propriei 

încărcături de semnificaţii de ordin geografic, economic, social, politic, strategic, juridic, 

tehnologic sau environmental – Fig. 97 – (Cocean P., Raduţă Marinela, 2008) 

Polivalenţa semnificaţiilor atribuite astăzi  sintagmei generează însă dificultăţi de 

abordare, existând tendinţa generalizării unor elemente în detrimentul celorlalte. De 

aceea, considerăm că noţiunea de dezvoltare durabilă trebuie privită, înţeleasă şi, mai 

ales, vehiculată şi utilizată, ca un agregat indestructibil de fenomene, procese şi norme 

specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 97. Semnificaţiile  sintagmei „dezvoltare durabilă” 
(Sursa: Cocean P., Răduţă Marinela, 2008) 

 

Se consideră că dezvoltarea durabilă are cel puţin trei dimensiuni „clasice” (***, 

2005, Hull, 2008, Boţan, Ilovan, Oana-Ramona, Pop, Ana-Maria, 2005, Cocean P., 

Ilovan Oana, 2008): environmentală, socială şi economică. Alti autori (Pawlowski A., 
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2008) militează pentru includerea şi a dimensiunilor tehnice, legale şi politice, întrucât 

toate sunt interconectate.  

Dimensiunile pragmatice ale dezvoltării durabile sunt cele la care fenomenul se 

raportează permanent şi anume: coeziunea teritorială, afirmarea economică, armonia 

socială, optimul demografic, prezervarea resurselor naturale şi conservarea mediului (Fig. 

98). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Fig. 98. Elementele constituente ale conceptului de „dezvoltare durabilă”  
(Sursa: Cocean P., Ilovan Oana, 2008) 

  

- coeziunea teritorială este un obiectiv al politicilor UE. Coeziunea teritorială în 

Uniunea Europeană este percepută ca o dimensiune complementară coeziunii economice 

şi sociale, toate trei fundamentând echilibrul competiţional şi dezvoltarea durabilă.  

Politicile de coeziune ale UE, pentru perioada 2007-2013, includ trei obiective: 

convergenţa, competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă şi cooperare 

teritorială, toate acestea subordonându-se coeziunii teritoriale.  

Indicatorii de dezvoltare durabilă (134 iniţial, restrânşi la 90 ulterior) au fost divizaţi 

în funcţie de patru coordonate majore: social, economic, environmental şi instituţional, 

iar, în funcţie de aceştia,  

Temele indicatorilor principali ai dezvoltării durabile sunt: sărăcia; sănătatea; 

educaţia; demografia; hazardele naturale; starea atmosferei; utilizarea terenurilor; apa 

potabilă; biodiversitatea; dezvoltare economică (performanţă macroeconomică, finanţe 

publice sustenabile, ocuparea forţei de muncă, tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei, 

cercetare şi dezvoltare, turism); parteneriate economice, modele de consum şi producţie;  
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- afirmarea economică este reflectată printr-o serie de indicatori precum: 

PIB/locuitor; rata inflaţiei; rata de ocupare a forţei de muncă; productivitatea muncii şi 

costurile pe angajat; procentul femeilor din totalul angajaţilor în sectoare non-agricole; b)  

consumul domestic; consumul anual de energie; generarea de deşeuri; tratarea şi 

depozitarea deşeurilor; managementul deşeurilor radioactive; mijloace de transport 

persoane; mijloace de transport marfă; c) deficitul curent ca procent din PIB; investiţiile 

străine directe nete ca procent din PIB etc 

- armonia socială poate fi întreţinută de valori cât mai mici ale indicatorilor care 

măsoară nivelul de sărăcie al populaţiei, are caracteristici strâns conectate cu urmările 

aplicării unei anumite forme de guvernământ şi cu oportunităţile oferite de niveluri cât 

mai ridicate ale nivelului de educaţie: 

- optimul demografic poate fi definit prin indicatori demografici clasici, spor natural, 

rata de dependenţă, speranţa de viaţă, morbiditatea, rata sinuciderilor etc.  

- prezervarea resurselor naturale şi conservarea mediului ia în considerare 

indicatori referitori la managementul durabil al resurselor de apă potabilă, al terenurilor, 

al activităţilor cu impact negativ asupra învelişului atmosferic, oceanelor, mărilor şi 

zonelor de coastă, asupra biodiversităţii, precum şi indicatori care pot fi utilizaţi la 

prevenirea unor pagube considerabile ale hazardelor naturale: 

 

7. 2. Programul LEADER ca pârghie a dezvoltării durabile a teritoriului 

Încă de la statuarea sa ca program operaţional european, ca metodă de mobilizare 

eficientă a resurselor naturale şi antropice locale, programul LEADER şi-a înscris în arsenalul 

său de principii şi concepte caracterul „sustenabil” şi  „durabil” al dezvoltării, Conform acestora, 

indiferent de scara spaţială la care se produce, regională sau locală, dezvoltarea nu este doar un 

scop în sine ci o modalitate prin care întregul sistem spaţial îşi fortifică structurile şi 

funcţionalitatea, prin care devine mai competitiv şi, prin aceasta, mai durabil. 

In România, programul a demarat relativ târziu în raport cu alte ţări ale Uniunii 

Europene, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală al perioadei 2007-2013, consemnându-l în etapa 

finală a derulării sale când se înfiinţează Grupurile de Acţiune Locală (GAL) menite a-l 

implementa şi gestiona. Astfel, în anul 2011 au luat fiinţă 81 astfel de entităţi iar în anul 2012 
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alte 82. In total, cele 163 GAL-uri acoperă 63% din suprafaţa ţării (142 000 km²) şi includ peste 

11,5 milioane locuitori (58 % din populaţie); 

Pentru ţară noastră, programul trebuie adaptat nevoilor spaţiului rural, mult mai 

numeroase în comparaţie cu ruralul ţărilor dezvoltate ale Uniunii Europene. El trebuie să ofere 

soluţii de contrabalansare a următoarelor provocări manifestate generalizat în spaţiul rural: 

- destructurarea, după 1990, a principalei ramuri a economiei rurale prin 

„dezagriculturalizare, dezootehnitizare şi deşertificare fizică a spaţiului rural” 

(I.P. Otiman, 2012); 

- criza acută a ruralului românesc manifestată la nivelul tuturor structurilor sale: 

economică, socială, demografică, culturală şi comportamentală; 

- lipsa locurilor de muncă în rural datorită restrângerii drastice a activităţilor lipsite 

de modalităţi practice de desfacere a propriilor produse; 

- îmbătrânirea demografică vizibilă prin inversarea trendului demografic de la 

pozitiv la negativ; 

- migrarea masivă a forţei de muncă rurale, tânără şi matură, spre ţările din vestul 

Europei ceea ce a generat penuria internă de forţa de muncă; 

- depopularea satelor şi extincţia a numeroase aşezări rurale din regiunile montane 

şi deluroase defavorizate; 

- dispariţia ocupaţiilor şi meşteşugurilor, a obiceiurilor, tradiţiilor şi folclorului; 

- infrastructurile tehnice ale teritoriului (alimentarea cu apă, gaze, termoficare, căi 

de acces modernizate) dominant deficitare; 

-  servicii sociale (educaţionale, îngrijirea sănătății, culturale) modeste; 

- lipsa asociaţiilor de producători agricoli, caracterul de subzistenţă al agriculturii, 

practicată pe suprafeţe restrânse, cu mijloace tradiţionale, slab productive; 

- decalajul în creştere rural-urban. 

In ruralul românesc, programul Leader se confruntă frontal cu un cumul de nevoi 

fundamentale, de ordin structural, funcţional şi mental (comportamental), cu impact negativ 

asupra dinamicii şi evoluţiei sale viitoare. De aici nevoia, cel puţin în prima etapă, a unei 

strategii globale de dezvoltare în detrimentul celor sectoriale care pot propulsa anumite sectoare 

de incidenţă, dar generând discrepanţe şi disfuncţionalităţi în relaţia cu sectoarele neabordate.  
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In al doilea rand, fiind abia la început, se constată un relativ dezechilibru, în ceea ce 

priveşte proiectele propuse spre finanţare, între două tendinţe şi anume: cea impusă de 

iniţiativele individuale, unde se constată o varietate de opţiuni din variate domenii eligibile, şi 

cele focalizate cu adevărat pe domeniile prioritare, unde participarea este, statistic vorbind, mai 

limitată. Inversarea acestui trend este aşteptată, chiar dacă o analizăm doar prin prisma bunei 

cheltuiri a banului public.  

 Politica de dezvoltare rurală pentru perioada de planificare strategică  2014-2020, se 

axează pe trei obiective majore pe termen lung, și anume: 

- dezvoltarea unei agriculturi competitive; 

-  gestiunea durabilă a resurselor naturale existente și adaptarea oportună la impactul 

schimbărilor induse de încălzirea globală; 

- dezvoltarea echilibrată a economiilor și comunităților rurale , inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

 

       3.  Aportul programului LEADER la dezvoltarea durabilă a GAL Sud-Vest Satu Mare 

Prin prisma celor susmenţionate se pune o întrebare firească: servesc proiectele 

implementate în Gal Sud-Vest Satu Mare dezvoltarea durabilă a teritoriului, se înscriu ele pe 

deplin în semnificaţiile conceptului respectiv ? 

Pentru evaluarea aportului programului Leader la dezvoltarea durabilă a GAL Sud-Vest 

Satu Mare este necesară luarea în considerare a unora dintre priorităţile transversale ale Uniunii 

Europene, dar mai ales cele ale României şi GAL-ului în cauză. Aceasta deoarece nivelul modest 

de dezvoltare al României şi tranziţia economică şi socială îndelungată şi nefinalizată încă de la 

un sistem etatist, puternic influenţat ideologic, la economia de piaţă liberă, democratic 

concepută, pune în faţa cetățenilor săi şi, evident, a factorilor decizionali, o gamă variată de 

nevoi, multe din ele inexistente în ţările dezvoltare. Aceste priorități sunt: 

1. locurile de muncă 

2. mediu şi organizarea teritoriului 

3. dezvoltarea economică 

4. dotările sociale 

5. guvernanţa teritorială 
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La rândul lor, aceste priorităţi sunt definite printr-o serie de elemente structural-

funcţionale, a căror realizare semnifică atingerea parţială sau totală a dezideratului  propus. 

Astfel, în ceea ce priveşte locurile de muncă, prioritatea absolută a decidenţilor actuali, 

evaluarea va lua în considerare  în primul rând crearea de noi locuri de muncă (1a), conversia şi 

reconversia profesională (1b), evaluarea competenţelor (1c) etc. 

Impactul proiectelor asupra stării mediului şi amenajării teritoriului se vor avea în 

vedere: exploatarea şi valorificarea resurselor solului şi subsolului (2a), amenajarea teritoriului, 

inclusiv dotările tehnice necesare (2b), conservarea sau restaurarea mediului (2c), prezervarea 

biodiversităţii (2d), sensibilizarea populaţiei privind problematica mediului (2e). 

Dezvoltarea economică a teritoriului GAL-ului nu poate fi imaginată fără crearea de poli 

locali de creştere (3a), demararea de noi activităţi lucrative (3b), crearea de reţele de producători 

(clustere locale) (3c), promovarea produselor (brandurilor) locale (3d), ofertă turistică autentică 

şi diversificată (3e), dotarea tehnică a activităților de producţie stocare şi desfacere (3 f) etc. 

Dotările socio-culturale vizează optimizarea unor aspecte din sfera socială, a bunei 

desfăşurări a activităților din domeniu. In cadrul acestei priorităţi consemnăm buna desfăşurare a 

serviciilor publice (inclusiv dotarea tehnică a acestora) (4a), nevoia întreţinerii la standarde a 

aşezămintelor educaţionale şi culturale (4b),  

Buna guvernanţă teritorială însumează o serie de trăsături favorabile ale 

componentelor economice, sociale şi politice, o experienţă verificată în practica amenajării şi 

organizării spaţiului, a aplicării politicilor de dezvoltare. Această prioritate va fi evaluată prin 

prisma numărului şi viabilităţii parteneriatelor realizate (5a), a măsurilor inovative şi 

experimentelor aplicate (5b), a gradului de participare a comunităţii (5c), a educării populaţiei 

referitor la gestiunea eficientă a atuurilor teritoriului (5d) etc. 

În ceea ce priveşte impactul proiectelor asupra dezvoltării durabile a GAL-ului el poate fi 

cuantificat prin încadrarea acestora în 3 trepte de implicare şi anume: majoră (xxx), medie (xx) şi 

minimală (x). Treapta superioară corespunde unui impact pozitiv, direct, pe durată lungă, eficient 

economic şi social; treapta mediană este definită de un impact lucrativ, indirect productiv, de 

susţinere logistică a activităţilor prestate iar treapta inferioară defineşte proiectele destinate 

întreţinerii infrastructurilor sociale, fără un impact economic. 

Abordate prin prisma priorităţilor transversale menţionate, cele 50 proiecte gestionate de 

GAL Sud-Vest Satu Mare se situează astfel (Tabel 18). 
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Tabel 18 -  Impactul proiectelor în dezvoltarea durabilă a GAL-ului Sud-Vest Satu Mare 

 

 

Proiectul Prioritatea Măsura Impactul 

1 Plan de afaceri pentru instalarea tineri fermier Veres Timea 
 pentru prima dată ca șef de exploatație în Localitatea  

Ghenci, Comuna Căuaș, Județul Satu Mare ” 

1 a      xxx 

2 ,, Plan de afaceri pentru instalarea persoanei fizice Dohan Ovidiu 
 Ioan ca tânăr fermier în localitatea Cean, județul Satu Mare ” 

1 a      xxx 

3 ,,Dotări cu echipamente la SC 2004 SZILAGYI SRL” 3 f       xx 

4 ,,Achiziționarea unui tractor agricol de către Kind Henriette 
Întreprindere Individuală din Localitatea Căpleni, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

5 ,,Achiziționarea unor utilaje agricole de către Întreprindere  
Familială  Schradi Istvan din Localitatea Căpleni, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

6 Achiziționare de mașini agricole la Holzman Otto Întreprindere 
 Individuală din Localitatea Tășnad, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

7 ,,Achiziționarea unor utilaje agricole de către Întreprindere  
Individuală Suciu G.Vasile din Localitatea Pir, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

8 ,,Achiziționarea unui tractor de către SC GERM AGTITIAG SRL din  
Localitatea Tiream, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

9 ,,Achiziționarea unui încărcător frontal de către SC Nicu Junior SRL 
 din Localitatea Portița, Județul Satu Mare ” 

3 f       xx 

10 ,,Modernizarea fermei vegetale la Balasko Nandor Sandor  
Întreprindere Individuală ” 

3 f      xxx 

11 ,, Dotarea cu utilaje agricole a exploatației Borza Simona Daniela din  
localitatea Pir, județul Satu Mare ” 

3 f      xxx 

12 ,, Achiziționarea unor utilaje agricole de către SC AST AGRO SRL  
din localitatea Irina, Județul Satu Mare ” 

3 f      xxx 

13 ,, Creșterea eficienței agricole a fermei vegetale SC AGROLAND 
 SANTĂU SRL prin achiziția de utilaje agricole ” 

3 f      xxx 

14 ,, Achiziții utilaje agricole pentru Farcău L. Ildiko PFA din 
 localitatea Tășnad, Jud. Satu Mare ” 

3 f      xxx 

15 ,,Amenajarea unor silozuri de cereale la SA PETREȘTI din Județul  
Satu Mare ,, 

3 f      xxx 

16 ,,Construire spații de depozitare și utilaje de uscare cereale ” 3 f      xxx 

17 ,, Construire depozit frigorific ” 3 f      xxx 

18 ,,Ferma de semi-subzistență a PF Virag Francisc Comuna Santău,   
Județul Satu Mare ” 

1 a      xxx 

19 ,, Achiziționare de utilaj pentru pregătirea terenului la SC JOSKILI  SRL ” 3 f       xx 

20 ,, Achiziționare de utilaje pentru pregătirea terenului ” 3 f       xx 

21 ,, Înființare microintreprindere pentru producția elementelor  
prefabricate din beton ” 

1 a      xxx 

22 ,, Dotare cu  utilaje specifice la SC Robinia SRL ” 3 f      xxx 
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23 ,,Achiziționarea de utilaj specific pentru pregătirea terenului 
 la SC Haga Electro SRL” 

3 f      xxx 

24 ,, Achiziționarea de mini excavator pentru pregătirea terenului” 3 f       xx 

25 ,, Construire centru de echitație Comuna Foieni, Județul Satu Mare” 3 e      xxx 

26 ,, Amenajarea unei pensiuni agroturistice în localitatea Portița, 
 Județul Satu Mare ” 

3 e      xxx 

27 ,, Construirea unui centru de agrement în localitatea Portița,  
Județul Satu Mare ” 

3 e      xxx 

28 ,, Înființare pensiune agroturistică în sat Otomani comuna 
 Sălacea județul Bihor 

3 e      xxx 

29 ,,Construire pensiune agrotursitică în Localitatea Silvaș,  
Comuna Săuca, Județul Satu Mare ” 

3 e      xxx 

30 ,,Achiziția de utilaje pentru servicii publice și instrumente  
muzicale pentru Comuna Berveni, Județul Satu Mare” 

4 a       xx 

31 ,,Achiziționare Buldoexcavator pentru Comuna Andrid” 4 a        x 

32 ,,Achiziționare Buldoexcavator pentru Comuna Căuaș,  
Județul Satu  Mare” 

4 a        x 

33 ,,Dotarea fanfarei din Comuna Căpleni cu instrumente muzicale” 4 b        xx 

34 ,,Achiziționare de echipamente: utilaj deszăpezire, tocător de  
crengi, remorcă basculantă cu două roți, motocositoare cu benzină” 

4 a        x 

35 ,,Modernizarea și dotarea Căminului Cultural în localitatea  
Cămin, Județul Satu Mare” 

4 b        x 

36 ,,Achiziționare Buldoexcavator pentru Comuna Pișcolt,  
Județul Satu Mare” 

4 a        x 

37 ,,Reabilitare Stradă Mică în Comuna Petrești, Județul Satu Mare” 2 b      xx 

38 ,,Reabilitare Cămin Cultural în Loc. Tiream Com. Tiream, 
Jud. Satu Mare” 

2 b      xx 

39 ,,Amenajarea terenului de sport din Comuna Ciumești, 
Județul Satu Mare ” 

2 b       x 

40 ,,Înființare parc în Comuna Urziceni, Județul Satu Mare” 2 b      xx 

41 ,,Dotarea serviciilor publice cu utilaje și echipamente în  
Comuna  Foieni, Județul Satu Mare ” 

4 a       x 

42 Renovarea clădirii primăriei, a căminului cultural din Comuna  
Cehal, Localitatea Cehal și a căminului cultural din Localitatea  

Cehăluț, Județul Satu Mare ” 

4 a/b       x 

43 ,, Instalații termice și lucrări de renovare la sediul primăriei 
 Sanislău, Județul Satu Mare ” 

4 a       x 

44 ,,Dotarea serviciilor publice din comuna Santău, Județul Satu Mare” 4 a       x 

45 ,,Achiziționare utilaje de întreținere spații verzi, echipamente  
pentru biblioteca comunală și autospecială de pompieri pentru 

 comuna Sălacea, Județul Bihor” 

4 a     xx 

46 ,,Dotarea serviciilor publice din comuna Săcășeni, Județul Satu Mare” 4 a      x 

47 ,,Achiziționarea unei autospeciale multifuncționale  
                 pentru igienizarea și deszăpezirea căilor de acces în  

Comuna Tiream,  județul Satu Mare” 

4 a      x 
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48 ,, Amenajarea spațiului verde din centrul Comunei Pișcolt,  
județul Satu Mare ” 

2 b     xx 

49 Reabilitare acoperiș, instalații termice și amenajări interioare 
 la sediul primăriei Săuca, Județul Satu Mare ” 

4 a      x 

50 ,, Achiziția de utilaje pentru întreținerea de spații verzi, 
 comuna Căpleni, Județul Satu Mare ” 

4 a      xx 

 

Din evaluarea corelativă a tipurilor de proiecte cu priorităţile GAL-ului se constată o 

serie de aspecte şi anume:  

- predominanţa netă, 40 %, a proiectelor incluse în categoria dotării tehnice a 

activităţilor de producţie şi stocare (3f) (achiziţii de maşini şi echipamente, 

construirea de depozite). Impactul este pozitiv, fiind direct orientat înspre creşterea 

eficienţei activităţilor economice (agricole în primul rând); 

- pe locul secund, 28 %, se situează proiectele destinate dotării tehnice, prin achiziţii de 

maşini şi utilaje sau reabilitări de unităţi funcţionale, a serviciilor publice (4a). 

Investiţiile sunt necesare, dar caracterul productiv al acestora este mai limitat; 

-  proiectele focalizate pe dezvoltarea turismului rural (3e) deţin o pondere relativ 

redusă, de 10 %. Ele creează noi locuri de muncă şi contribuie la sedentarizarea 

populaţiei în rural; 

- valori asemănătoare, 10 %, definesc şi proiectele centrate pe amenajarea spaţiului 

(2b). Contribuie la întreţinerea infrastructurilor, la estetizarea peisajului, răspunzând 

unor nevoi sociale imediate; 

- cu ponderi mai reduse (8%) se înscriu proiectele destinate creării de noi întreprinderi 

si locuri de muncă (1a), respectiv cele orientate spre întreţinerea unor aşezăminte 

culturale (4b), înregistrate cu o pondere de numai 4 %; 

- se constată lipsa proiectelor de punere în valoare, prin constituirea de IMM-uri 

profilate pe prelucrare, a unor resurse locale (produse agricole vegetale şi animaliere, 

masă lemnoasă, papură, argile, nisipuri (cu o singură excepţie); 

- lipsesc proiectele inovative, menite a exemplifica „bune practici” şi modele demne de 

urmat; 

- deşi există un câmp larg de acţiune pentru revitalizarea meşteşugurilor şi ocupaţiilor 

tradiţionale, proiectele cu o astfel de temă sunt inexistente. 

  Se recomandă diversificarea în continuare a gamei de proiecte aprobate, îndeosebi a celor 

ce declanşează lanţuri trofice ale dezvoltării locale (mici întreprinderi de prelucrare interesate să-
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şi procure materia primă din orizontul local, folosind forţă de muncă locală şi desfacere in situ a 

producţiei etc.).  
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