
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”  CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA DE GEOGRAFIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teza de doctorat 
 
 
 

AXELE DE GRAVITA łIE REGIONAL Ă 
ALE TÂRNAVELOR 

 

Rezumat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                                         

COORDONATOR ŞTIINłIFIC:                                    DOCTORAND: 
 

Prof. univ. dr. POMPEI COCEAN                   ANDREEA CONłIU 
 

 
2010 



 2 

C U P R I N S 
 

PrefaŃă 6 
CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE 8 
1. CONSIDERAłII TEORETICE PRIVIND NOłIUNILE DE AXĂ ŞI 
CULOAR 

 
8 

2. TÂRNAVELE – AXE DE GRAVITAłIE REGIONALĂ 13 
3. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA SPAłIULUI GEOGRAFIC 16 
 3.1. Rolul factorului decizional în organizarea spaŃiului geografic 19 

3.2. Forme de organizare administrativ-teritorială a contextului spaŃial-
geografic în care se încadrează regiunea studiată 

 
19 

 3.3. Organizarea naturală a spaŃiului geografic 22 
 3.4. Organizarea antropică a spaŃiului geografic 23 
4. SISTEMUL REGIONAL AL TÂRNAVELOR – O REGIUNE 
ANIZOTROPICĂ 

25 

 4.1. Regiunea geografică – aspecte generale 25 
 4.2. Trăsăturile anizotrope ale axei de gravitaŃie 28 
5. METODE ŞI MIJLOACE DE CERCETARE 32 
CAPITOLUL II. PARTICULARIT ĂłILE FIZICO-GEOGRAFICE 
ALE BAZINULUI TÂRNAVEI 

 
42 

PoziŃia geografică şi limitele bazinului hidrografic al Târnavei 42 
1. PARTICULARITĂłILE RELIEFULUI ŞI RISCURILE 
GEOMORFOLOGICE 

45 

 1.1. Trăsăturile geomorfologice 45 
1.2. Riscurile geomorfologice 57 

2. CARACTERISTICILE CLIMATICE ŞI RISCURILE ASOCIATE 59 
 2.1. Factorii genetici ai climei din bazinul Târnavei  59 
 2.2. ParticularităŃile principalelor elemente climatice  63 
  2.2.1. Temperatura aerului  63 
  2.2.2. Umezeala relativă a aerului  67 
  2.2.3. Nebulozitatea 67 
  2.2.4. PrecipitaŃiile atmosferice  67 
  2.2.5. Stratul de zăpadă 71 
  2.2.6. Vântul  72 
 2.3. Fenomene climatice de risc 72 
  2.3.1. Fenomene climatice de risc asociate temperaturii aerului 72 

2.3.2. Fenomene climatice de risc asociate precipitaŃiilor 
atmosferice 

 
73 

2.3.3. Depunerile solide 75 
3. RESURSELE HIDROGRAFICE 76 
 3.1. ConsideraŃii generale  76 

3.2. Resursele de apă fluviatile 77 
3.2.1. ApariŃia şi dezvoltarea reŃelei hidrometrice  77 
3.2.2. Sistemul reŃelei de râuri din bazinul Târnavei 78 
3.2.3. Caracteristici morfometrice ale bazinului Târnavei 79 
3.2.4. Regimul scurgerii 84 

 3.3. Resursele de apă lacustre 93 
3.4. Resursele de apă subterană 98 
3.5. Aspecte privind amenajările hidrotehnice 101 



 3 

3.6. PercepŃia riscului indus de inundaŃii (rezultatele unui chestionar 
aplicat populaŃiei urbane din bazinul Târnavei) 

 
105 

4. TRĂSĂTURILE BIOPEDOGEOGRAFICE  114 
 4.1. Trăsăturile biogeografice 114 

4.1.1.VegetaŃia  114 
  4.1.2. Fauna  119 
 4.2. Trăsăturile pedologice  121 

4.3. Riscuri antropice la adresa elementelor biopedogeografice 124 
5. RESURSELE SUBSOLULUI 125 
CAPITOLUL III. COMPONENTA DEMOGRAFIC Ă ŞI DE 
HABITAT A SISTEMULUI REGIONAL AL TÂRNAVELOR 127 
1. RESURSELE UMANE 127 

1.1. Răspândirea populaŃiei în arealul studiat  127 
1.2. EvoluŃia numerică a populaŃiei 131 
1.3. Concentrarea populaŃiei şi a resurselor umane în areale de 
convergenŃă (densitatea populaŃiei) 144 
1.4. Dinamica populaŃiei 147 

1.4.1. Dinamica naturală a populaŃiei  147 
1.4.2. Mobilitatea teritorială a populaŃiei  160 

1.5. Structuri geodemografice  170 
1.5.1. Structura populaŃiei pe sexe (feminizarea populaŃiei) 170 
1.5.2. Structura pe grupe de vârstă (structuri demografice 
dezechilibrate: îmbătrânirea populaŃiei, grad de dependenŃă 
ridicat) 

 
 

174 
1.5.3. Structura profesională 179 
1.5.4. Structura etnică a populaŃiei 183 
1.5.5. Structura confesională a populaŃiei 190 
1.5.6. Structura pe medii  195 
1.5.7. Riscuri demografice din sistemul regional al Târnavelor 198 

2. SISTEMELE DE AŞEZĂRI 199 
2.1. Formarea şi evoluŃia reŃelei de aşezări 199 
2.2. RepartiŃia teritorială a aşezărilor în sistemul regional al Târnavelor 205 

2.2.1. DistribuŃia cantitativă 205 
2.2.2. DistribuŃia morfologică 209 

2.3. Aşezările rurale 210 
2.3.1. SpaŃiul rural – concepte, caracteristici, componente 210 
2.3.2. Gradul de viabilitate al aşezărilor rurale 211 
2.3.3. Fenomenul de „roire” 213 
2.3.4. Tipuri morfostructurale de aşezări rurale 213 
2.3.5. Mărimea demografică a aşezărilor rurale 217 
2.3.6. Organizarea spaŃiului rural prin dezvoltarea şi 
îmbunătăŃirea infrastructurii rurale 

 
218 

2.4. Aşezările urbane 219 
2.4.1. SpaŃiul urban – definire şi componente 219 
2.4.2. Modele, metode şi teorii utilizate în analiza oraşelor 222 
2.4.3. EvoluŃia în spaŃiu a aşezărilor urbane şi zonele funcŃionale 224 

  2.4.4. FuncŃiile oraşelor 237 
   2.4.5. Ierarhizarea sistemelor de aşezări urbane (rangul oraşelor) 239 

2.4.6. Arii de polarizare ale principalelor oraşe din sistemul 
regional al Târnavelor 

 
244 



 4 

CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA TEHNIC Ă  
A TERITORIULUI 

 
246 

1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 246 
2. INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ 250 
3. ALIMENTAREA CU APĂ  252 
4. SISTEMUL DE CANALIZARE 255 
5. REłELELE DE GAZE NATURALE 257 
6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 259 
CAPITOLUL V. VECTORI ECONOMICI ÎN SISTEMUL 
REGIONAL AL TÂRNAVELOR     

 
261 

1. AGRICULTURA 261 
1.1. Caracteristici generale 261 
1.2. Structura fondului funciar şi modul de utilizare al terenurilor  263 
1.3. SpaŃiul forestier şi spaŃiul pastoral 266 
1.4. Cultura plantelor 271 

1.4.1. Ponderea terenurilor arabile 271 
1.4.2. Principalele plante de cultură 272 
1.4.3. Pomicultura şi viticultura 274 

 1.5. Creşterea animalelor 278 
 1.6. Propuneri şi măsuri de dezvoltare a agriculturii 279 

1.7. ConsideraŃii finale 282 
2. INDUSTRIA 285 

2.1. Caracteristici generale 285 
2.2. Trăsăturile industriei din sistemul regional al Târnavelor 286 
2.3. DisfuncŃionalităŃi şi perspective de dezvoltare 295 

3. TURISMUL 299 
3.1. ConsideraŃii generale 299 
3.2. PotenŃialul turistic al bazinului Târnavei 299 
3.3. Aspecte critice privind dezvoltarea turismului rural 321 

3.3.1. Turismul rural. Caractere generale 321 
3.3.2. Aspecte pozitive (avantaje) şi negative (dezavantaje) ale 
dezvoltării turismului rural  

 
322 

3.4. Analiza SWOT a fenomenului turistic în bazinul Târnavei 324 
3.5. Strategii de dezvoltare durabilă a turismului 325 

CAPITOLUL VI. ASPECTE SOCIALE  327 
1. ÎNVĂłĂMÂNTUL 327 
2. OCROTIREA SĂNĂTĂłII 333 
3. CULTURA 343 
4. CULTELE 350 
CAPITOLUL VII. ANALIZA CHOREMIC Ă A SISTEMULUI 
REGIONAL AL TÂRNAVELOR 

 
354 

1. ANALIZĂ ŞI MODELARE PE AXELE DE GRAVITAłIE REGIONALĂ 
ALE TÂRNAVELOR 

 
354 

2. ANALIZA CHOREMICĂ A AXELOR DE GRAVITAłIE REGIONALĂ 
ALE TÂRNAVELOR 

 
357 

3. ANALIZA SWOT A SISTEMULUI REGIONAL AL TÂRNAVELOR 360 
  
CONCLUZII  364 
Bibliografie 368 



 5 

Cuvinte-cheie: axă, culoar, sistem regional, regiune anizotropă, polarizare, 
bifurcare, choremă, bazin hidrografic, riscuri, alunecări de teren, defrişare, 
evoluŃia numerică a populaŃiei, rural, urban, îmbătrânire demografică, indice 
de feminizare, indice de dependenŃă, recensământ, presiune antropică, 
industrializare, restructurare industrială, exod rural, exod urban, depopulare, 
migraŃii, caracter multietnic, zone funcŃionale, caracter longitudinal, fluxuri 
energetice, densitatea populaŃiei, turism rural, antropic, poluare. 
 
PREFAłĂ 

 Situat aproape în centrul Transilvaniei istorice, bazinul Târnavei a constituit 
din totdeauna o regiune de atracŃie atât din punct de vedere social cât şi natural. 
Particularitatea esenŃială a acestui spaŃiu constă, în special, în îmbinarea deosebită a 
elementelor naturale şi a celor antropice. Din cadrul celor din urmă se poate aminti 
vieŃuirea în acelaşi teritoriu a mai multor minorităŃi alături de români: unguri, secui, 
rromi, saşi, evrei etc. Mozaicul etnic a fost, de fapt, principalul factor ce a determinat 
caracterul de unicitate a regiunii. 
 O regiune se compune din trei componente şi anume de susŃinere, intervenŃie 
şi derivate. Componenta de susŃinere stă la baza oricărei abordări geografice. Ea 
include elementele naturale pe care omul a inserat propriile sale acŃiuni, încercând să 
„supună” într-un fel sau altul spaŃiul pe care l-a ocupat. Aceasta cuprinde: substratul 
geologic, relieful, clima, hidrografia, soluri, vegetaŃia, fauna şi resursele. 
 În cazul studiului nostru se au în vedere acele elemente care ne permit 
atingerea scopului lucrării, şi anume 

- de a evidenŃia caracterul de atracŃie pe care le au Târnavele atât pentru 
procesele naturale cât mai ales pentru om; 

- de a delimita zonele: efervescente, critice, defavorizate şi protejate; 
- evidenŃierea impactului antropic asupra mediului din teren; 
- stabilirea strategiilor pe termen scurt şi lung în cazurile de dezechilibru din 

bazin. 
Lucrarea este structurată în şapte capitole, fiecare cuprinzând mai multe 

subcapitole şi fiind susŃinută de un material cartografic adecvat. Studiul axelor de 
gravitaŃie regională ale Târnavelor demarează cu precizarea bazei teoretice şi 
metodologice, utilizându-se bogata paletă bibliografică existentă; urmează analiza 
componentei naturale de susŃinere, într-un prim studiu intitulat „ParticularităŃile 
fizico-geografice ale bazinului Târnavei”. În această secvenŃă de cercetare a regiunii 
în cauză s-a pus accentul pe analiza defalcată a componentelor naturale a bazei de 
susŃinere: particularităŃile geomorgologice şi ale substratului, caracteristicile climatice 
şi biopedogeografice, resursele hidrografice şi ale subsolului; o atenŃie deosebită a 
fost acordată şi analizei riscurilor geomorfologice, climatice, hidrice şi 
biopedogeografice. Toate acestea, prin însumare, constituie premisele întregirii 
trăsăturilor regionale ale teritoriului în contextul dezvoltării durabile şi factori 
determinanŃi ai planning-ului teritorial în axă. Capitolul al treilea este structurat în 
două subcapitole, acestea urmând firul sistemic al componentelor antropice ale 
sistemului teritorial al Târnavelor: resursele umane şi sistemele de aşezări. Capitolul 
al patrulea, structurat pe şase subcapitole, tratează problema infrastructurii (rutiere, 
feroviare, alimentarea cu apă şi canalizarea, reŃelele de gaz şi energie electrică); apoi, 
este făcută o amplă analiză vectorilor economici în sistemul regional al Târnavelor, 
detaliind problemele legate de activităŃile agricole, industriale şi turistice. În capitolul 
al şaselea sunt prezentate aspectele legate de structura socială a populaŃiei. Ultimul 
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capitol abordează, esenŃial şi conclusiv, problema analizelor choremice şi SWOT a 
sistemului regional al Târnavelor, fiind urmat de precizarea concluziilor ce se impun.   

Tema lucrării acoperă, aşadar, schimburile de masă, energie şi informaŃie 
desfăşurate între geocomponente, precum şi semnalează prezenŃa transformantă a 
componentei antropice, cea mai dinamică componentă a mediului geografic din cele 
două culoare.  

 
 CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE 

1. CONSIDERAłII TEORETICE PRIVIND NO łIUNILE DE AXĂ ŞI 
CULOAR 
NoŃiunea de axă a fost definită în mai multe moduri de diferiŃi cercetători. În 

DEX (1975, 1996), axa (fr. axe) este definită ca o „dreaptă care se consideră a fi 
orientată într-un anumit sens”, „dreaptă (sau obiect în formă de dreaptă) care ocupă o 
anumită poziŃie într-un sistem tehnic”, „dreaptă închipuită în jurul căreia se face 
mişcarea de rotaŃie a unui corp în jurul lui însuşi”. Ion Mac (2000) specifică că axa 
este „o formă de organizare a fluxurilor, o formă de legătură”. C. C. Pop (2003) 
defineşte axa geografică ca fiind o „linie de forŃă spaŃio-temporală, linie ce permite în 
mod temporo-spaŃial, diagnosticarea şi prognozarea geografică a unui teritoriu, 
teritoriu ce poate îmbrăca conformaŃii geometrice diferite, şi dimensiuni conforme cu 
capacitatea de polarizare componentală”. Din punct de vedere tehnic, axa este o linie 
reală sau imaginară care împarte ceva în două părŃi, de regulă egale şi simetrice; o 
piesă în jurul căreia se învârt unul sau mai multe elemente. În cazul studiului nostru, 
„piesa” poate fi interpretată ca fiind „linia” ce uneşte oraşele menŃionate; totodată 
„piese” pot fi considerate fiecare sistem urban luat în parte.  

NoŃiunea de culoar (fr. couloir) este definită în dicŃionarele de specialitate (M. 
Ielenicz şi colab., 1999) ca o formă de relief negativă, alungită, creată prin eroziunea 
efectuată de diverşi agenŃi, uneori adăugâdu-se mişcările tectonice; Culoarul 
reprezintă, în perspectivă structural-sistemică, atât un spaŃiu particular, cu un complex 
de relaŃii interne intercomponenŃiale, cât şi o importanŃă axă pentru fluxurile de masă, 
energie şi informaŃii; el constituie, aşadar, o axă polarizatoare majoră, 
individualizând-se remarcabil faŃă de spaŃiile geografice vecine. ApariŃia şi evoluŃia 
unor culoare (cum sunt şi cele ale Târnavelor) sunt strâns legate de triada: substrat-
relief-hidrografie care, prin rolul lor major, imprimă spaŃiilor geografice respective 
trăsături distincte – axe geografice remarcate prin structură, dinamică şi 
funcŃionalitate, în care au loc intense schimburi masice şi info-energetice. 
  
 2. TÂRNAVELE – AXE DE GRAVITA łIE REGIONAL Ă 

Axele de gravitaŃie regională ale Târnavelor se caracterizează printr-o 
multitudine de particularităŃi care le fac identice doar cu ele însele. Principalul lor rol 
este acela de a lega ariile din amonte spre aval, cu ajutorul fluxurilor. Fluxurile de 
materie, energie şi informaŃie se desfăşoară cu predilecŃie de-a lungul Târnavelor (cu 
orientarea generală est-vest), existând şi alte fluxuri secundare perpendiculare pe 
acestea (nord-sud), cu conexiuni slabe, ca de  exemplu, scurgerea apelor de pe 
versanŃi dar şi traversarea regiunii de căi de comunicaŃie rutiere (E60) sau feroviare 
(M3). Sistemul regional al Târnavelor constituie o structură deschisă „intrărilor” şi 
„ieşirilor”. Este o zonă cu caracter tranzitoriu, cu o puternică asimentrie structurală şi 
funcŃională. Responsabile cu intensitatea fluxurilor sunt căile de transport rutiere şi 
feroviare. Putem vorbi de o axă principală cu centre polarizatoare – pe Târnava Mare 
(din amonte spre aval: Odorheiu Secuiesc, Cirsturu Secuiesc, Sighişoara, 
Dumbrăveni, Mediaş, Copşa Mică) şi o axă secundară cu centre polarizatoare – pe 
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Târnava Mică (Sovata, Sângeorgiu de Pădure, Târnăveni), ambele ajungând într-un 
nod comun, Blajul, care preia informaŃia, materia şi energia redistribuind-o în aval, 
spre confluenŃa Târnavei cu Mureşul. Teritoriul regiunii poate fi divizat sub formă de 
puzzle (cu poligoane), în care liniile separatoare reprezintă limitele comunelor şi 
oraşelor, iar centrele sunt oraşele şi centrele de comună, admiŃându-se faptul că 
acestea sunt principalele puncte atractoare pe o anumită suprafaŃă. 

 

 
 

Fig. 1. Axele de gravitaŃie regională ale Târnavelor 
 
 3. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA SPAłIULUI GEOGRAFIC 

Conceptul de organizare a spaŃiului implică mai multe moduri de abordare a 
problematicii pe nivele: teoretice, metodologice şi aplicative. Vintilă Mihăilescu 
aprecia că „organizarea spaŃiului geografic presupune utilizarea social-variabilă a 
posibilităŃilor virtuale incluse în acel spaŃiu” (citat de I. Ianoş, 1987, p.19). 
Organizarea spaŃiului impune o anumită acŃiune asupra naturii, dinamicii şi 
structurării relaŃiilor dintre toate componentele spaŃiului, dar şi un anumit punct de 
vedere cu privire la această problemă; Ńine seama de numeroşi factori legaŃi atât de 
resursele naturale existente cât şi de cei corespunzători umanului (gradul de 
dezvoltare economică generală, culturală, educaŃională etc.). 
 

4. SISTEMUL REGIONAL AL TÂRNAVELOR – O REGIUNE 
ANIZOTROPIC Ă 
Geograful A. Dauphiné a introdus termenul de regiune anizotropă, ca fiind o 

„anomalie teritorială a regiunilor omogene şi a celor polarizate” (1979). Conform 
acestuia şi a altor cercetători elementul central al unei regiuni anizotrope este axa de 
dezvoltare, în jurul acesteia se dezvoltă întreaga regiune, celelalte elemente având o 
importanŃă mai redusă, în acest caz şi a centrelor de polarizare parŃială din cadrul său. 
Unitatea studiată este o regiune anizotropă, Târnava constintuind o axă de polarizare 
bifurcată, pentru că se încadrează perfect în „matricea structurală” a acesteia:  

- structurarea de-a lungul unei axe majore (privilegiate), care este pusă în 
evidenŃă prin fluxuri energetice, materiale şi informaŃionale complexe, suprapuse; 

- nu este polarizată total de către un centru; în cadrul ei se găsesc mici centre 
polarizatoare, cu influenŃă parŃială la nivelul întregii regiuni; 

- fluxurile de masă, energie şi informaŃie sunt (întotdeauna) asimetrice 
(asimetrie funcŃională), fiind la originea inegalităŃilor funcŃionale, a apariŃiei 
ierarhiilor şi disparităŃilor funcŃionale (A. Dauphiné, 1979); 



 8 

- la originea ei se află concentrarea habitatelor şi activităŃilor de-a lungul 
axei fluviatile (Târnava Mare continuată cu Târnava unită, având ca şi axă secundară, 
Târnava Mică), în culoarele morfologice şi de-a lungul căilor de transport; 

- funcŃionează ca sistem teritorial definit în primul rând prin bucle de feed-
back pozitiv; în consecinŃă, formează o structură spaŃială ireversibilă (A. Dauphiné, 
1979); 

- fluxurile energetice, materiale şi informaŃionale sunt generate atât în 
regiunea în cauză, precum şi în exteriorul ei, de către marile centre polarizatoare 
situate la o anumită distanŃă în prelungirea axei; 

- o astfel de regiune îmbină atât însuşiri specifice regiunilor omogene câr şi 
a celor polarizate, orientarea predominant longitudinală fiind dominantă (P.Cocean, 
2002); 

- în cadrul ei apar subsisteme polarizate de către centre de ordinul II sau III 
(Mediaş, Sighişoara, Blaj, Odorheiu Secuiesc, Copşa Mică); polarizarea centrelor la 
nivelul întregului sistem regional are caracter parŃial (pseudoizotropie) (P.Cocean, 
2002, P. Cocean, C. N. BoŃan, 2006). 

Putem afirma, aşadar, că sistemul regional al Târnavei se conturează prin 
însumarea forŃelor gravitaŃionale ale Târnavei Mari, Târnavei Mică şi Târnavei unite. 
Culoarul Târnavei Mari prelungit prin cel al Târnavei este considerat o regiune 
anizotropă, deoarece se încadrează atât fizionomic cât şi structural în entităŃi de formă 
alungită (axă), în cadrul său existând sunt mai multe centre succesive, poziŃionate în 
centrul unităŃii. Acest tip de regiune îmbină caracteristicile celorlalte două tipuri (după 
criteriul structurii), regiunile omogene şi polarizate, dar, spre deosebire de acestea, 
predomină orientarea longitudinală; imput-urile şi output-urile se desfăşoară în acest 
sens.  
 
 5. METODE ŞI MIJLOACE DE CERCETARE 

Metodele şi mijloacele de cercetare folosite în studiul de faŃă corespund 
metodelor şi mijloacelor de investigaŃie caracteristice atât Geografiei Regionale cât şi 
altor discipline geografice, precum şi ştiinŃelor aflate în vecinătatea Geografiei. În 
acest subcapitol sunt prezentate, în funcŃie de cele trei etape ale demersului ştiinŃific 
(acumulativă sau „pregătitoare”, analitică, deliberativă): observarea, ancheta, 
documentarea bibliografică, analiza, sinsteza, metoda regională, metodologia GIS şi 
metoda chorematică. 
 

CAPITOLUL II. PARTICULARIT ĂłILE FIZICO-GEOGRAFICE 
ALE BAZINULUI TÂRNAVEI 
POZIłIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE BAZINULUI HIDROGRAFIC AL 
TÂRNAVEI 

 Bazinul hidrografic al Târnavei, situat în partea centrală a României, ca parte 
integrantă, de rang inferior, a bazinului hidrografic al râului Mureş, este o regiune 
complexă, alcătuită din mai multe unităŃi de relief diferenŃiate din mai multe puncte 
de vedere: geologic, geomorfologic, climatic, hidric, faunistic şi floristic, pedologic, 
social, economic etc. Ceea ce le „uneşte” este tendinŃa convergentă spre axele 
culoarelor Târnavelor. 
 Cele două axe hidrografice care definesc liniile energetice ale bazinului, 
Târnava Mică şi Târnava Mare, izvorăsc din lanŃul vulcanic al CarpaŃilor Orientali 
(munŃii Gurghiului şi respectiv Harghitei – având o destul de slabă dezvoltare în 
regiunea menŃionată), străbătând apoi SubcarpaŃii Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, 



 9 

se unesc la Blaj, creând pentru puŃină vreme Târnava unită, până la vărsarea în Mureş, 
aval de localitatea MihalŃ. 
 

 
 

Fig. 2. PoziŃia geografică a sistemului regional al Târnavelor în context naŃional 
 
 

1. PARTICULARIT ĂłILE RELIEFULULUI ŞI RISCURILE 
GEOMORFOLOGICE 
Bazinul Târnavei are altitudine medie de 532 m, ocupând o suprafaŃă de 6253 

km2. Este constituit dintr-un ansamblu fizico-geografic cu numeroase caractere 
specifice, care reprezintă elementele genetice ale procesului de formare şi manifestare 
în timp şi spaŃiu a regimului hidrologic al cursurilor de apă principale şi al afluenŃilor. 
Diversitatea morfometrică evidenŃiază etajarea, complexitatea şi varietatea climatului, 
vegetaŃiei şi solurilor 

În Bazinul Târnavelor s-au evidenŃiat următoarele categorii de riscuri: 
subminarea versanŃilor şi malurilor, torenŃialitate, ravenaŃie, creep şi reactivarea 
alunecărilor de teren. La acestea mai putem adăuga deraziunea (amfiteatrele şi văile 
de deraziune din sectorul Copşa Mică-Micăsasa şi Vânători-Sighişoara), eroziunea 
laterală (pe tot traseul Târnavei Mari) şi pluviodenudaŃia. Ultima apare pe terenurile 
cvasi-orizontale (de exemplu în lunca Târnavei Mari) şi pe versanŃii de pe partea 
dreaptă a culoarului unde se găseşte diferenŃiată în funcŃie de declivitate, utilizare 
antropică şi gradul de acoperire cu vegetaŃie (N. Josan, 1979). 
 

2. CARACTERISTICILE CLIMATICE ŞI RISCURILE ASOCIATE 
Trăsăturile climatice ale regiunii studiate sunt o consecinŃă a poziŃiei sale fapt 

care încadrează respectivul teritoriu în Subprovincia climatică temperat-moderată (I. 
Şoneriu, I. Mac, 1973, p.35) şi care determină canalizarea maselor de aer dinspre vest 
şi nord-vest. 
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Teritoriul analizat aparŃine sectorului climatic cu influenŃe oceanice (cf. 
România. SpaŃiu, societate, mediu, 2005) iar tipurile de climat întâlnite sunt (de la 
vest la est): climatul de dealuri şi podişuri joase, climatul de dealuri şi podişuri înalte 
şi climatul de munŃi joşi. 

La geneza climatului acestei regiuni participă, în mod diferenŃiat – atât 
cantitativ cât şi calitativ – o serie de factori (numiŃi climatogenetici), grupaŃi în trei 
categorii: radiativi, dinamici şi fizico-geografici. 

Datorită circulaŃiei generale a maselor de aer, temperaturile medii lunare au 
variaŃii neperiodice; mai semnificative sunt cele din luna ianuarie, în timpul sezonului 
rece, când este bine evidenŃiat contrastul termic al maselor de aer ce se succed.  
Valoarea abaterilor (în luna ianuarie) oscilează între 1,3 0C (1948) şi 6,3 0C (1940, 
2000) la Dumbrăveni, 2,5 0C (1988) şi –5,7 0C (2000) la Blaj, 0,8 0C (1994) şi –6,2 
(2000) la Târnăveni şi –2,6 0C (1999), respectiv –9,2 0C (2000) la Bucin. În urma 
aplicării criteriului Hellmann la şirul de temperaturi medii anuale înregistrate la 
staŃiile meteorologice din bazinul Târnavei, se observă faptul că doi ani sunt calificaŃi 
ca fiind ani calzi: 1994 şi 2002. Din analiza precipitaŃiilor medii lunare pe perioada 
amintită, reiese ca şi caracteristic existenŃa unui maxim pluviometric în lunile iunie-
iulie (în estul şi sud-estul bazinului) şi un minim pluviometric în ianuarie-februarie. 
Pe văile Târnavelor circulaŃia este dirijată pe direcŃia vest şi est (22,7% şi chiar 23,2% 
la Dumbrăveni). La staŃia meteorologică Blaj se resimte direcŃia dominantă dinspre 
sud-vest (11,8%) fapt datorat pătrunderii curenŃilor de aer prin culoarul Mureşului. 
 

3. RESURSELE HIDROGRAFICE 
Râurile din regiune sunt alimentate atât din apele rezultate din ploi şi topirea 

zăpezilor cât şi din apele subterane. Se observă, urmărind raporturile cantitative dintre 
cele două categorii de surse, că predomină alimentarea din surse superficiale. VariaŃia 
scurgerii anuale, anotimpuale şi lunare ale râurilor din bazinul hidrografic al Târnavei 
evidenŃiază diferenŃieri dintre regiunea carpatică cu umiditate mai ridicată şi cele din 
subcarpaŃi şi podiş cu umiditate variabilă. Urmărindu-se şirul de date încă din anul 
1506 s-a putut aprecia că în bazinul Târnavelor s-au produs circa 45 de viituri foarte 
mari. S-a mai observat o oarecare ciclicitate de 10 ani. De asemenea s-a putut remarca 
producerea de viituri foarte mari în doi ani consecutivi (1903-1904, 1912-1913, 1924-
1925, 1932-1933, 1955-1956, 1974-1975). Apele freatice îşi revendică funcŃia de 
alimentare a râurilor în toate fazele lor de scurgere, atât prin intermediul izvoarelor 
care deversează direct în albia râului, cât şi prin intermediul stratelor acvifere din 
diferitele trepte morfologice. Analiza de detaliu a relaŃiei dintre apele subterane şi 
râuri evidenŃiază următoarele tipuri de zone: zona alimentării râurilor din ape 
subterane care circulă prin fisuri şi goluri, cea a alimentării râurilor din strate acvifere 
freatice (libere) şi zona alimentării mixte a râurilor. 

SpaŃiul analizat se înscrie în cea mai mare parte, din punct de vedere al 
regimului hidric, în tipul pericarpatic transilvan (PcT) – doar la obârşiile Târnavelor 
identificându-se cel carpatic transilvan (CT) – (Geografia României, I, 1983, p.331), 
caracterizat prin ape mari de scurtă durată, nivopluviale în luna martie şi viituri mai 
ales în perioada mai-iulie, pluvio-nivale. Alimentarea râurilor, predominant pluvială, 
secundar subterană şi nivală, explică marile variaŃii  ale scurgerii anuale şi 
anotimpuale. Primăvara reprezintă sezonul cu cea mai bogată scurgere, condiŃionată 
de topirea zăpezilor şi de cantităŃile ridicate de precipitaŃii lichide, în timp ce toamna 
are cea mai slabă contribuŃie la realizarea volumului anual al scurgerii. 

Lacurile reprezintă o importantă resursă  a bazinului Târnavelor. Lacurile 
sărate sunt folosite balneo-climateric pentru a uşura suferinŃa oamenilor, tratând 
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afecŃiuni reumatice, ginecologice etc. Alte lacuri reprezintă adevărate puncte de 
recreare pentru „stresatul” om modern. 
 

4. TRĂSĂTURILE BIOPEDOGEOGRAFICE 
Impactul antropic asupra vegetaŃiei a avut consecinŃe majore atât asupra faunei 

cât şi asupra structurii interne şi grosimii stratului de sol justificând feedbackul 
sistemul biopedogeografic, care, actual, înregistrează noi coordonate de manifestare şi 
evoluŃie. Pe de altă parte, în anumite porŃiuni, mai umede, înlocuirea vegetaŃiei 
spontane a accentuat procesul de pseudogleizare, intensificându-se procesul 
bioacumulativ şi modificându-se regimul hidrotermic al solurilor. 

 
5. RESURSELE SUBSOLULUI 
ExistenŃa resurselor subsolului au dus la apariŃia şi dezvoltarea unor ramuri 

industriale de mare interes, îndeosebi cel energetic. Cele mai importante resurse ale 
subsolului sunt: energetice (gazul metan), sarea, rocile de construcŃie (argilă, marne, 
pietriş, nisip), izvoare sărate-iodurate-bromurate şi depozite de nămol mineralizat. Dar 
aceste resurse, dacă nu sunt exploatate corespunzător pot reprezenta premisa apariŃiei 
unor dereglări în sistemul local şi regional. Dintre acestea amintim: alunecările de 
teren, eroziunea în adâncime şi suprafaŃă etc. care pun în pericol tot componenta 
umană. 
 

CAPITOLUL III. COMPONENTA DEMOGRAFIC Ă ŞI DE 
HABITAT A SISTEMULUI REGIONAL AL TÂRNAVELOR 
1. RESURSELE UMANE 
Cercetările istorice, arheologice, economice, sociologice, etnografice, 

antropologice, biologice, cele de medicină şi lingvistice, ce au vizat bazinul Târnavei, 
au pus în evidenŃă caracterul continuu al locuirii umane încă din cele mai vechi 
timpuri; şi mai mult decât atât al trăiniciei populaŃiei româneşti în regiunea vizată. 
Pentru a susŃine acestă afirmaŃie se pot aduce argumente arheologice, istorice, 
filologice şi etnografice. 

PopulaŃia din bazinul Târnavei a fost recensată în următorii ani: 1850, 1869, 
1880, 1900, 1910, 1930, 1941, 1956, 1966, 1977, 1992 şi 2002. Pentru a construi un 
tablou cât mai clar s-au folosit şi date oferite de DirecŃiile de Statistică ale judeŃelor 
Alba, Harghita, Mureş şi Sibiu. În perioada 1850-2006 evoluŃia populaŃiei în 
Transilvania, şi implicit în regiunea studiată, a fost afectată de mai multe conjuncturi 
politico-istorice: instaurarea dualismului austro-ungar, Primul Război Mondial (1914-
1918), Al Doilea Război Mondial (1939-1944), instaurarea regimului comunist, 
interzicerea avortului (1968), libertatea planificării familiale (după 1990), libera 
circulaŃiei a persoanelor în afara Ńării, eliminarea vizelor odată cu aderarea la Uniunea 
Europeană şi spaŃiul Schengen, criza economică mondială începută în anul 2008. 

Se observă că numărul populaŃiei a cunoscut scăderi şi creşteri între anii 1850 
(când era 256051 de locuitori) şi 2002 (426389 locuitori). Chiar şi în timpul celor 
două războaie mondiale populaŃia a crescut puŃin. Valoarea maximă a fost atinsă în 
anul 1977 (479027 locuitori); după acest an are loc scăderea populaŃiei, iar cea mai 
dramatică s-a produs după 1990, ca urmare a încetării constrângerilor legate de avort, 
a emigrării foarte puternice (populaŃia germană a plecat în număr foarte mare în 
Germania, locul lor fiind ocupat îndeosebi de etnia rromă, de altfel singura care a 
înregistrat un spor natural considerabil), a scăderii sporului natural. În anul 2002 
numărul poplulaŃiei ajunsese mai mic decât în anul 1966 (447011 loc.). Studiul de faŃă 
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se ocupă de cele două tipuri de medii: rural şi urban, relaŃiile dintre acestea întregesc 
taboul demografic. 

 

 
 

Fig. 4.  EvoluŃia populaŃiei în sistemul regional al Târnavelor (1850-2002) 
 
Se remarcă foarte clar o deplasare a populaŃiei de pe interfluvii spre luncile 

Târnavei Mari (în primul rând), Târnavei Mici  şi Târnavei. Este o atragere 
„gravitaŃională” spre axele Târnavelor. Cele mai populate fiind culoarele de vale iar 
cele mai scăzute interfluviilor şi zonelor montane dar şi unele regiuni în „con de 
umbră” cum ar fi: Ohaba, Saschiz, Vărşag, Atid sau Şeica Mică. FaŃă de anul 1910 
doar câteva comune au cunoscut o creştere a densităŃii prin atragere de populaŃie din 
comunele din apropiere sau o „alunecare” a acesteia spre locurile mai joase: Brădeşti, 
Corund, Bălăuşeri, Mica, Dârlos, Târnava etc. Valorile mari aparŃin mediului urban şi 
a ruralului adiacent oraşului iar cele mai scăzute în regiunile montane sau cele mai 
îndepărtate faŃă de arterele hidrografice, rutiere sau feroviare. 

 

  
 

Fig. 5. Densitatea populaŃiei în sistemul regional al Târnavelor în anii 1910 (stânga) 
şi 2002 (dreapta) 

 
Dinamica şi valorile principalilor indicatori demografici (natalitate, 

mortalitate, spor natural, spor migratoriu, structura grupelor de vârstă etc.) sunt strâns 
legate de schimbările de la nivel socio-economic, politic, confesional, cultural, de 
mentalitate care au survenit după anul 1990. Acesta este şi anul de prag, înainte de el 
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fiind un spor natural pozitiv iar după sporul natural este negativ ca urmare a creşterii 
mortalităŃii şi scăderii dramatice a natalităŃii, aceşti indicatori caracterizează cel mai 
bine schimbările survenite în spaŃiul românesc. Încă dinainte de 1990 (dar a fost 
constrâns de regimul politic de dinaintea acestui an) s-a remarcat o orientare diferită a 
cuplului, care are un număr mai mic de copii la vârste înaintate, dar şi mai rău este 
fenomenul atât de actual de aducere pe lume a unor copiii de către femei necăsătorite 
(la vârste fragede de multe ori).   

 

 
 

Fig. 6. SituaŃia natalităŃii, mortalităŃii şi a sporului natural pe cele două medii 
 şi total din sistemul regional al Târnavelor (2002) 

 
În regiunea Târnavelor au existat diferite fluxuri migratorii de-a lungul 

culoarelor atât de la est la vest (goŃii, hunii, gepizii, slavii) cât şi invers. Ultima s-a 
produs în timpul imperiilor habsburgic şi austro-ungar care au colonizat un număr 
mare de saşi şi secui. Acestea au avut atât efecte pozitive (schimb cultural) cât şi 
negative asupra autohtonilor. Alohtonii au căutat să se aşeze în locurile mai deschise, 
mai facile şi mai uşor de exploatat, faŃă de români care au preferat, în anumite 
perioade istorice, zonele mai înalte, mai uşor de apărat, chiar dacă nu erau aşa de 
fertile (vetrele erau situate pe deal sau pe podiş). Ulterior acestora se observă roirile 
populaŃiei spre alte locuri, mai favorabile; unii români au plecat chiar spre alte Ńări (în 
secolele trecute): celelalte principatele româneşti, Polonia, Moravia, Silezia, Rusia, 
Serbia sau Bulgaria (Meteş, 1971). 

Târnavele au constituit axe de gravitaŃie atât pentru populaŃia din regiune cât şi 
pentru cea din exterior, datorită unor condiŃii favorabile, cum ar fii: folosirea gazului 
metan de către locuitorii autohtoni, tradiŃia forŃei de muncă, oferirea de locuri de 
muncă (între anii 1937-1989), poziŃia centrală la nivelul Ńării. Un alt factor deosebit l-
a constituit şi densitatea relativ mare a căilor de comunicaŃie. Interesant de remarcat 
că fluxurile demografice au fost spre ambele medii: urban şi rural. Dinspre Basarabia 
au emigrat spre regiunea Târnavelor în perioada interbelică şi în cea a secetei (1947-
1948). EvoluŃia centrelor industriale a facilitat deplasarea unor populaŃii din sudul 
(olteni, regăŃeni) şi estul (moldoveni) României spre acest teritoriu, de regulă ei se 
stabileau în sate şi făceau naveta spre oraşe. O evoluŃie interesantă a determinat 
creşterea importanŃei Mediaşului spre care pendulau locuitori din diverse localităŃi 
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pentru un loc de muncă, la început din apropiere (Dârlos, Blăjel, Bratei, Moşna, 
Târnava) mai apoi şi din satele de pe Târnava Mare precum şi din toată zona de podiş 
cuprinsă între Dumbrăveni şi Blaj. Oraşele s-au mărit atât din punct de vedere spaŃial 
cât şi demografic sau funcŃional. 

Indicele de feminitate diferă de la un recensământ la altul, dar acesta variază 
destul de puŃin. În anul 1850 în urban era de 103,5, în rural de 99,8 iar pe întregul 
sistem regional al Târnavelor 100,2. Paralel cu recensământul din 1992 se remarcă o 
uşoară feminizare a populaŃiei. 

În mediul rural indicele de îmbătrânire (populaŃia vârstnică la 1000 de copii 
sub 15 ani) a scăzut de la 1002,09 (1992) la 1000,14 (în 2002). În mediul urban acesta 
este în scădere clară de la un recensământ la altul: 495,75 (în 1992) la 844,24 (2002), 
se remarcă următorul fapt: în sate are loc o revigorare uşoară a populaŃiei tinere, iar în 
oraşe o îmbătrânire accentuată, care merge paralel cu scăderea natalităŃii. Pentru toată 
regiunea mersul este asemănător cu cel din urban şi anume o creştere a acestui 
indicator. 

Tabelul 1 
Indicii de îmbătrânire şi de dependenŃă pe medii, în anul 2002 

 tânără vârstnică Indice de dependenŃă Indice de îmbătrânire 

rural 48668 48675 759,18 1000,14 

urban 28891 24391 497,98 844,24 

total 77559 73066 640,36 942,07 
 
Urmărind situaŃia din regiunea Târnavelor se remarcă cum populaŃia inactivă o 

depăşeşte pe cea activă atât în mediu urban cât şi în cel rural (în anul 1992). Dacă în 
oraşe populaŃia inactivă este de 54,2% (125188 persoane), în comune aceasta 
depăşeşte cu mult jumătate din populaŃia totală (62,37%, adică 139102 persoane) 
evidenŃiind nesiguranŃa zilei de mâine. 

 

 
 

Fig. 7. PopulaŃia pensionară din sistemul teritorial al Târnavelor  
în anii 1992 şi 2002 

 
Prin poziŃia sa, regiunea Târnavei, se află la contactul a mai multor judeŃe ceea 

ce face dificilă studierea sa. Fiecare parte din componenŃa ei are caracteristici ce se 
îmbină cu cele din apropiere, de aici rezultând, de fapt, specificitatea spaŃiului 
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analizat. Se pot observa cum etniile şi-au ales diferenŃiat spaŃiile în care să locuiască: 
românii preferă vatra de deal şi de podiş (mai greu de lucrat, dar mai uşor de apărat 
de-a lungul atâtor evenimente ce au zguduit istoria autohtonilor) iar alohtonii s-au 
aşezat în locuri deschise de unde se putea mai uşor dirija, erau mai facil de lucrat. 

 

 
 

Fig. 8. Structura etnică a populaŃiei urbane la recensămintele din anii 1850, 1900, 
1930, 1941, 1966, 1977, 1992 şi 2002  

 
Se poate considera că majoritatea populaŃiei din bazinul Târnavei (asemenea 

întregii Românii) aparŃine creştinismului, celelalte culte fiind minoritare (mozaică). 
Cele mai frecvente confesiuni în anul 2002 au fost: ortodoxă (52,73%), reformată 
(18,43%), romano-catolică (14,93%), unitariană (5,85%) şi greco-catolică (3,14%). 
Alături de acestea au mai fost: evanghelică de confesiune augustană, evanghelică 
luterană sinodo-presbiteriană, armeană, baptistă, penticostală, adventistă de ziua a 
şaptea, evanghelică, mozaică, altă religie, atei şi nedeclaraŃi. Se remarcă întâi o 
creştere a numărului de izraeliŃi între anii 1850 (1330 persoane) şi 1910 (4363 
persoane), apoi o scădere a acestora la 3,63% (2104 persoane în 1930) sau chiar la 
0,01% (19 persoane în 2002), această scădere a avut ca motiv principal formarea 
statului Israel în anul 1948, însă dinamica lor a mai avut şi alte cauze: legislaŃie 
restrictivă pe motiv rasial sau modificarea specifică a indicatorilor demografici (C. 
Rădulescu, 2001, citat de C. Ciurean, 2008). 

Comparând cele două medii urban-rural se pot distinge trei perioade: perioada 
de până la 1930 (când s-a observat o creştere uşoară în ambele cazuri); perioada 1930-
1985 (când a crescut accelerat populaŃia urbană, iar cea rurală a cunoscut o uşoară 
scădere, ajungându-se spre sfârşitul perioadei o depăşire a populaŃiei rurale de către 
cea urbană); şi perioada de după 1990 când se remarcă o scădere în ambele cazuri, 
fenomen întâlnit la nivel naŃional (V. Bodocan, 2001, p. 40). 

Analiza indicatorilor demografici reflectă situaŃia în care se află populaŃia din 
sistemul regional al Târnavelor: 
- tendinŃa de scădere a populaŃiei, datorită natalităŃii în descreştere în ambele medii; 
- creşterea numărului de şomeri ca urmare a închiderii fabricilor, a  restructurării 
industriei; 
- ofertă de muncă de locuri redusă numeric, atitudine negativă a unei   părŃi din 
populaŃia activă; 
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- deplasarea spre alte centre urbane mai puternice din Ńară (mai ales Cluj-Napoca şi 
Braşov) sau din exterior. 
- creşterea gradului de sărăcie a unor segmente din populaŃie; 
- creşterea decalajului dintre mediul urban şi rural; 
- accentuarea discrepanŃelor dintre categoriile sociale; 
- accelerarea îmbătrânirii populaŃiei; 
- mărirea numărului de persoane cu putere financiară mică; 
- ridicarea gradului de analfabetism, de abandon şcolar în clasele primare şi 
gimnaziale. 

 

 
  

Fig. 9. EvoluŃia numerică a populaŃiei urbane şi rurale din sistemul regional al 
Târnavei, între anii 1850-2006 

 
2. SISTEMELE DE AŞEZĂRI 
Aşezările umane reprezintă sinteza factorilor dintr-un anumit teritoriu. Ele 

trebuie privite ca orice „organism”, care se naşte, se dezvoltă şi moare. În acest 
context aşezările se „înşiră” de-a lungul timpului, evoluâd unele din altele, formând 
un traseu cu mai multe bucle de „feed-back”. CondiŃionările acestora se schimbă în 
decursul timpului istoric în funcŃie de factorii predominanŃi din respectiva etapă. În 
regiunea studiată sunt 350 de localităŃi, dintre care 67 sunt comune şi 10 oraşe. 

Identificarea urmelor de locuire din perioadele dacică, romană şi prefeudală, 
confirmate de multitudinea de dovezi arheologice descoperite până în prezent, 
reprezintă un argument de necontestat al continuităŃii populaŃiei autohtone de-a lungul 
mileniilor. 

Primele atestări documentare ale aşezărilor datează abia din secolul al XIII-
lea. După a doua jumătate a secolului al XIII-lea are loc organizarea politică, 
administrativă şi religioasă a arealului transilvan după model apusean. O altă posibilă 
explicaŃie ar fi pierderea unor documente istorice depozitate la Alba Iulia, datorită 
unor incendii din anii 1277 şi 1308, documentele au fost reconstituite ulterior. 

În bazinul Târnavelor sunt 67 de comune (cu 319 sate) şi 10 oraşe (5 municipii 
şi 5 oraşe). Predomină prima categorie dar ea nu are un rol determinant în regiune 
acesta fiind dat de oraşe. Aşezările rurale se caracterizează prin prezenŃa categorică a  
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Fig. 10. Sistemul regional al Târnavelor. Densitatea aşezărilor în anul 2002 



 19 

practicilor agricole, sursele de poluare apar punctiform şi sunt rare. Un aspect 
deosebit îl are echilibrul realizat între societatea umană şi mediu dar şi problema 
evacuării deşeurilor (această situaŃie întâlnindu-se şi în cealaltă categorie de aşezări) şi 
sărăcia, aspect social negativ. 

În bazinul Târnavelor situaŃia satelor, după gradul de viabilitate, se prezintă 
astfel (după datele din recensământul din 2002): în prima categorie se situează 
68,94% din aşezările rurale, restul de 31,06% se află în diferite faze:  

- aşezări cu o evoluŃie incertă cuprind 4,04% din localităŃile rurale: GlogoveŃ şi 
Londroman (din comuna Valea Lungă); Păuleni (comuna Lupeni), Tărceşti (din 
Şimoneşti); Valea Albeştiului şi Valea Şarpatocului (comuna Albeşti), Daia şi 
Lepindea (din Bahnea), Seleuş (din Zagăr); Dupuş (comuna AŃel), Roandola (Laslea); 

 - în faza premergătoare procesului de dispariŃie sunt 12,11% : Crăciunelu de 
Sus (Cetatea de Baltă); Andreeni (Avrămeşti), Fâncel, Tămaşu şi Tibod (Dealu), 
Arvateni şi Cireşeni (Feliceni), Aluniş , DejuŃiu şi Mătişeni (Mugeni), Bentid, 
Cadaciu Mare şi CeheŃel (Şimoneşti); Bernadea şi Cund (Bahnea); 

 - în clasa a patra de viabilitate sunt 4,04% : Iasu şi Ighiu (Ulieş), Sub Pădure 
(Găneşti), Pipea (Nadeş); Petiş (Şeica Mare); 

 - aşezări cu dispariŃie certă sunt 10,87% : Capu Dealului şi Gorgan (Cenade) , 
Cornu, Pădure şi Pânca (Crăciunelu de Jos), Zărieş (MihalŃ), Colibi şi Măghierat 
(Ohaba), .Valea Sasului (Şona), Făget (Valea Lungă); Laz Firtănuş şi Laz-Şoimoş 
(Avrămeşti), Obrăneşti şi Vasileni (Ulieş), Desag şi Poiana Târnavei (Zetea); 
Chinciuş şi Herepea (Adămuş), Jacu, Şarpatoc şi Valea Dăii (Albeşti), Văleni 
(Micăsasa), Albi şi Pădureni (Slimnic). 

 

 
 

Fig. 11. Tipuri dimensionale de aşezări în sistemul regional al Târnavelor (2002) 
 
Roirile de populaŃie s-au manifestat de sus în jos, dinspre localităŃi interioare 

spre cele cu vatra pe Târnave. Procesul a fost lent şi îndelungat în timp, dar cu 
precădere în ultimele două secole. Caracterul specific al regiunii – multietnic – a făcut 
ca raporturile de populaŃie să se schimbe în favoarea autohtonilor. PopulaŃia s-a mutat 
din mai multe cauze, cele mai frecvente fiind următoarele: posibilităŃile de 
comunicare mai facile în culoar, terenurile mai fertile, schimburile comerciale mai 
facile. Se poate observa cum originile unor familii din satele de pe culoar se regăsesc 
în partea mai greu accesibilă a zonei; de exemplu srtămoşii multor săteni din Găneşti 
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se regăsesc în Sub Pădure, Păucişoara sau Cuştelnic (I.Raica, A.Raica, 2000). AlŃii nu 
au mai putut pătrunde în anumite vetre mai mari (interzicerea cumpără şi vânzării din 
anumite locuri) şi s-au reorientat spre alte aşezări cu vatră intermediară de pe Târnave, 
mai depărtate de obârşie. Un fenomen interesant este şi mărirea unor sate mici prin 
puterea de atragere a populaŃiei spre culoarul Târnavelor. Pe teren procesul de roire se 
remarcă prin aşezări de tipul grupării-satelit, la centru este satul mare (de multe ori 
reşedinŃa comunei) iar în jurul lui sate de dimensiuni diferite. 

Pentru a ierarhiza aşezările urbane s-au folosit patru categorii de indicatori: 
potenŃialul de poziŃie, puterea economică şi demografică, puterea politico-
administrativă şi dotarea social-culturală; aceştia totalizează un număr de 26 de 
elemente de bază. Acestea patru au primit valori după cum urmează: 10 potenŃialul de 
poziŃie, câte 15 pentru puterea economică şi demografică şi politico-administrativă şi 
20 dotarea social-culturală. În final au rezultat şapte categorii fiecăreia 
corespunzându-i şapte ranguri urbane. În bazinul Târnavelor aşezările urbane se 
înscriu în ultimele patru ranguri (IV, V, VI, VII) după cum urmează: Mediaş are 
rangul IV (cu valori ale potenŃialului de dezvoltare evaluate între  25-30), fiind cel 
mai dezvoltat oraş din regiune din punct de vedere industrial, este însă defavorizat de 
poziŃia geografică a sa; Blaj, Odorheiu Secuiesc, Sighişoara şi Târnăveni au rangul V 
(cu valori între 20 şi 25 puncte); Cristuru Secuiesc şi Dumbrăveni au rangul VI (cu 
valori între 15 şi 20 puncte) şi rangul VII îl au trei oraşe Copşa Mică, Sovata şi 
Sângeorgiu de Pădure (cu valori mai mici de 15 puncte), acestea reprezintă legătura 
între diferite centre, ele au o dezvoltare lentă bazată pe resursele locale, influenŃa lor 
este doar până la limita administrativă, excepŃie o fac oraşele balneoclimaterice care 
au importanŃă mai largă (I. anoş, 1987, pp.106-114). 

Oraşul reprezintă un sistem termodinamic semideschis având o împărŃire 
interioară proprie dar el face parte din alte sisteme mai complexe. Între acesta şi 
celelalte sisteme se produc schimburi de masă, energie şi informaŃii, conferindu-i 
supravieŃuirea şi dezvoltarea. În funcŃie de modurile în care se petrec aceste schimburi 
oraşul capătă noi valenŃe imprimându-i un trend ascendent sau descendent. 
Infrastructura joacă un rol determinant în creşterea importanŃei unui oraş pe plan 
regional sau naŃional, fluxurile se transmit pe căile de transport. Oraşele reprezintă 
puncte terminus pentru unele schimburi sau, dimpotrivă, rampe de lansare regională 
sau la nivelul Ńării, ele le atrag şi le redistribuie creând noi posibilităŃi de dezvoltare. 
Din păcate aceste „avantaje” sunt puse în umbră de influenŃa negativă care există 
asupra mediului înconjurător, apărând un alt mediu: antropic. Natura se doreşte a fi 
„dată la o parte” de către om pentru a se putea bucura de resursele existente. 
Societatea umană  a uitat că dezvoltarea nu înseamnă distrugere şi că orice schimbare 
în sistem duce la modificări majore spaŃio-temporale şi funcŃionale ceea ce îl 
afectează şi pe el însuşi. 

De mare importanŃă sunt funcŃiile oraşelor (acestea au fost supradimensionate 
sub aspectul forŃei industriale, depăşindu-se potenŃialul geografic de dezvoltare ( Gr. 
P. Pop, 2001), între anii 1948-1989) (Gr. P. Pop, 2000): oraşele industriale complexe 
şi de servicii (Mediaş) în care populaŃia ocupată în agricultură este sub 25%, în 
sectorul secundar între 50-75% iar în cel al serviciilor între 25-50%; oraşele 
industriale specializate (Copşa Mică specializată pe metalurgie neferoasă; Târnăveni 
cu industria chimică şi cea a materialelor de construcŃie) în care populaŃia lucrează în 
industrie sau construcŃii (peste 75%); oraşele de servicii şi industriale în care sectorul 
terŃiar ocupă mai puŃin de 50% (Sighişoara, Blaj, Sovata) şi oraşele mixte, cu funcŃie 
agro-industrială (Dumnbrăveni, Sângeorgiu de Pădure, Cristuru Secuiesc, Odorheiu 
Secuiesc). 
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Spre trei oraşe converg fluxurile informaŃionale, umane, energetice şi materiale din 
bazin: Sighişoara, Mediaş şi Blaj, celelalte oraşe ale bazinului reprezintă centre 
polarizatoare secundare. De remarcat este faptul că fluxurile sunt direcŃionate dinspre 
amonte spre aval, cu precizarea că intrările laterale sunt nesemnificative, fiind vorba 
de o regiune anizotropă. 
 Mediaşul ocupă în studiul nostru rangul I fiind un oraş poliindustrial şi cu 
funcŃii complexe: este un centru echilibrat, dezvoltat; un centru de cazare pentru 
angajaŃii întreprinderilor din Copşa Mică şi Mediaş; centru cultural şi comercial 
pentru Dumbrăveni, Copşa Mică şi încă 15 localităŃi rurale din apropierea Mediaşului; 
reprezintă un centru turistic şi de cazare pentru populaŃia care vizitează Târnavele; 
alături de acestea mai este şi centru agricol (datorită culturilor pomi-viticole şi a altor 
culturi ce se practică în apropierea oraşelor) (Horhoi, Elena-Doina, 2001, p.105). 
 Municipiul Sighişoara este un pol de dezvoltare de rangul doi la nivelul 
judeŃului Mureş. El însă poate fi considerat de rangul unu în studiul nostru 
(beneficiind de elemente turistice unice). Oraşul este asociat la o axă de dezvoltare de 
rangul doi la nivelul judeŃului (axa Vânători-Albeşti-Sighişoara) (Benedek, 2000 citat 
de Muntean, O.L., 2003, p.68). 
 Criteriul „atractorilor” socio-umani şi economici a stat la baza împărŃirii 
centrelor polarizatoare, rezultând o clasificare a polarizării pe nivele de importanŃă 
(decizională, economică, socială, funcŃională şi environmentală): centre polarizatoare 
de rangul I (polarizare socio-economică complexă): municipiile Mediaş, Sighişoara, 
Blaj, Odorheiu Secuiesc şi Târnăveni; centre polarizatoare de rangul II (polarizare 
socio-economică factorială): oraşele Copşa Mică, Dumbrăveni, Cristuru Secuiesc, 
Sovata, Sângeorgiu de Pădure; centre polarizatoare de rangul III (centrele de comună, 
în număr de 68, ca polarizare administrativ-teritorială) (Muntean, O.L., 2003, p.68). 
 Ariile de polarizare s-au constituit pe baza criteriilor ce Ńin de dimensiune, 
funcŃie şi de poziŃia aşezărilor urbane: 

- aria de ordinul întâi: în sectorul Sighişoara-Blaj (predomină industria dar şi 
aspectele culturale şi turistice) (pe Târnava Mare); 

- aria de ordinul al doilea: Sovata-Târnăveni, (resurse culturale, turistice şi 
industriale şi potenŃial agricol mare) (pe Târnava Mică);  

 
 

CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA TEHNIC Ă A 
TERITORIULUI  
FuncŃia de arteră structural-informaŃională a culoarului Târnavei Mari (Josan, 

1999, citat de O.L. Muntean, 2003, p. 74), poziŃia acestuia în cadrul Depresiunii 
Transilvaniei şi de regiune de convergenŃă a fluxurilor geografice din unitate 
reprezintă factori care au determinat apariŃia şi dezvoltarea căilor de comunicaŃie. 

Căile de transport importante sunt magistrala feroviară 3 (Bucureşti-Episcopia 
Bihorului, din care se desprind linii ferate secundare ) şi de magistrala rutieră E 60 
(în sectorul Sighişoara-Vânători) şi de drumul naŃional DN 14 (Sighişoara-Mediaş-
Copşa Mică-Sibiu) (Muntean, O.L., 2003, p.74). Magistrala feroviară 3 (dublă şi 
electrificată) trece din bazinul Oltului în cel al Târnavei Mari, pe aliniamentul ce 
străbate Valea Paloşului, Pasul Beia şi Valea Archita, la limita cu Dealurilor 
Homoroadelor şi Odorheiului. Din aceasta se desprind trei linii secundare: spre Praid 
(Blaj), pe Târnava Mică; spre Odorheiu secuiesc (Vânători), urcă pe Târnava Mare şi 
spre sud, prin Culoarul Visei, ce stabileşte legătura cu magistrala  feroviară 2 (Copşa 
Mică-Sibiu)- magistrala depresiunilor sudice. Mai trebuie amintit existenŃa a liniilor 
ferate înguste dinspre Sovata la Târgu Mureş prin Defileul Săcădat şi Valea Nirajului   
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Fig. 12. Sistemul regional al Târnavelor. Principalele artere rutiere şi feroviare  
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(funcŃionabilă până de curând) şi cea care uneşte Sighişoara de Agnita (închisă după 
1950) şi Sibiu (prin Podişul Hârtibaciului) (Gr.P. Pop, 2001, pp. 45, 217, 232, 239). 

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare sunt precare mai ales în mediul 
rural; ele chiar putând lipsi. Evacuarea deşeurilor se face, uneori, direct în râul sau 
lacul din apropierea aşezării, ceea ce duce la poluarea apelor de suprafaŃă şi freatice, 
la crearea unor adevărate focare de infecŃie. 
 
 

CAPITOLUL V. VECTORI SOCIO-ECONOMICI ÎN 
SISTEMUL REGIONAL AL TÂRNAVELOR 
1. AGRICULTURA 
Şi agricultura se caracterizează printr-un proces de tranziŃie asemenea întregii 

economii româneşti. Aceasta a înregistrat un regres evident datorită fărâmiŃării 
proprietăŃilor agricole de după 1989 precum şi a slabei mecanizări. Problema de bază 
a agriculturii din regiunea Târnavei o constituie transformarea agriculturii 
predominant de subzistenŃă, de tip tradiŃional într-una modernă, comercială sau 
semicomercială (în zonele unde nu întrunesc condiŃii pentru o agricultură comercială). 
Acest proces este greoi datorită lipsei (sau slabei) implicări ale statului, a nestimulării  
investitorilor particulari şi a neimplicării suficiente a organismelor de coordonare 
locală. Agricultura este o ramură economică influenŃată şi condiŃionată de o 
diversitate de premise şi factori. Dintre acestea se remarcă, în primul rând, condiŃiile 
pedoclimatice, apoi relieful, a apelor şi a asociaŃilor biogeografice naturale. În 
regiunea Târnavei există un spectru larg de variaŃie a condiŃiilor naturale, mai ales a 
formelor de relief rezultând premise favorabile practicării unei agriculturi complexe, 
existând chiar o complementaritate a zonelor de producŃie. 

 
2.INDUSTRIA 
Începând cu revoluŃia industrială a început exodul rural, apărând şi alte 

probleme: s-au creat pieŃe de desfacere, s-a promovat forŃa de muncă pentru industrie, 
s-au ivit alte probleme specifice timpului istoric. În anul 1948, datorită procesului de 
industrializare şi cooperativizare forŃată, s-a produs o migrare intensă a populaŃiei 
(îndeosebi a tinerilor) dinspre sate spre fabricile vechi (unele dintre ele au ajuns să fie 
supradimensionate) sau spre altele noi construite. În economia socialistă 
întreprinderile nu erau private ci se aflau în proprietatea statului. Acesta dirija viaŃa 
economică prin planificări permiŃând dezvoltarea unor ramuri în defavoarea altora 
(cum ar fi sectoarele de bunuri de consum). Industrializarea şi urbanizarea s-au aflat 
într-un echilibru până în anul1980, după care urmează un dezechilibru. 

Industria regiunii se caracterizează prin: restructurare (lipsa de inerŃie, 
instabilitate, neatractivitate pentru localizarea activităŃilor economice dinamice), 
regres, destructurări succesive la nivelul mediului local, dominanŃa marilor 
întreprinderi aflate în declin, proces de privatizare lent şi parŃial ineficient, 
instabilitatea cadrului legislativ, privatizare greoaie datorită lipsei capitalului endogen, 
a neîncrederii  în potenŃialul industrial şi al unui viitor pentru industria românească, 
preferinŃa investitorilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Se observă o 
inadaptabilitate la condiŃiile unei industrii de tip capitalist. 

 
3.TURISMUL 
Se prefigurează astfel, două potenŃiale axe turistice în lungul celor două 

Târnave (Târnava Mare şi Mică), lipsite de surse majore de poluare (excepŃie doar 
oraşele Copşa Mică şi Târnăveni) care preiau şi canalizează fluxuri turistice fie înspre  
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Fig. 13. Sistemul regional al Târnavelor. Zonarea agriculturii 



 25

 

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

&
&

&

&

&

&

& &

&

&
#³

#³

#³

%[
%[

r

rr

r
r

r

#0

#0

$
$

$

Blaj

Sovata

Medias

Tarnaveni

Sighisoara

Copsa Mica

Dumbraveni

Odorheiu Secuiesc

Cristuru Secuiesc

Sangeorgiu de Padure

N

Limita teritoriului studiat

# orase
Reteaua hidrografica

LEGENDA
Arii industriale viabile
Arii industriale in declin

& Industria alimentara
#³ Industria rocilor de constructie
%[ Industria constructoare de masini
r Industria textila
#0 Industria chimica

10 0 10 20 km

$ Industria lemnului

 
                    Sursa datelor: Romanian Review of Regional Studies, vol III, number 1, 2007 

Fig. 14. Sistemul regional al Târnavelor. Industria  



 26 

capătul estic, înspre zona turistică Sovata-Praid sau Zona Odorheiul Secuiesc-Cristuru 
Secuiesc (cu posibilităŃi de dezvoltare a turismului rural), fie înspre capătul vestic, 
prin desfăşurarea unui turism cultural în zona Sângeorgiu de Pădure-Târnăveni şi 
Sighişoara-Blaj. Considerăm că extremitatea estică a axei Târnavei Mici, zona 
Sovata-Praid nu şi-a atins nici pe departe întreaga paletă de valenŃe polarizatoare, 
fiind o discrepanŃă evidentă între potenŃialul turistic şi valorificarea lui, ca de altfel şi 
între cerere şi ofertă. De asemenea, propunem ca măsură de creştere a cererii turistice 
(şi implicit a volumului încasărilor) reactivarea căii ferate înguste dintre Sovata şi 
Târgu Mureş, ultimul fiind un centru cert de divergenŃă a fluxurilor turistice, o 
importantă zonă emiŃătoare de turişti, iar vecinătatea staŃiunii ar favoriza alegerea ei 
din paleta largă de opŃiuni a turismului internaŃional. 
 

CAPITOLUL VI. ASPECTE SOCIALE  
Starea învăŃământului din sistemul regional al Târnavelor se înscrie într-un 

trend descendent: scăderea numărului de copii, creşterea fenomenului de abandon 
şcolar, scăderea personalului didactic, în mediul rural se poate observa creşterea 
numărului de cadre didactice necalificate, multe şcoli şi grădiniŃe se află în stadiu 
avansat de degradare, dezinteresul faŃă de educaŃie. Unele dintre procesele 
îngrijorătoare care s-au infiltrat în regiune şi care afectează direct sau indirect  starea 
învăŃământului sunt depopularea, migraŃia internă sau internaŃională, scăderea drastică 
a natalităŃii, părăsirea şcolii pentru a „câştiga” bani, elevii din mediul rural nu au 
posibilitatea continuării studiile liceale, naşterile sunt întâlnite la vârste mai fragede 
(ceea ce obligă tinerele mame să părăsească şcoala), creşterea violenŃei în societate, 
familie, împuŃinarea credinŃei, infrastructura spaŃială a teritoriului este în degradare, 
insuficientă. Propunem ca măsuri de revigorare a învăŃământului în bazinul 
Târnavelor următoarele: construirea de centre preuniversitare atât în mediul urban cât 
şi în cel rural; reabilitarea infrastructurii existente, introducerea sistemului IT, 
stabilirea unor politici care să oprească depopularea, prin susŃinerea familiei, prin 
acordarea de facilităŃi mamelor, atragerea persoanelor tinere în mediul rural, 
îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii. 

Starea de sănătate a populaŃiei din bazinul Târnavei, este precară, cu 
semnificative deosebiri în context european atât în domeniul indicatorilor de 
prelevanŃă populaŃională a patologiei şi a mortalităŃii cât şi în ceea ce priveşte 
bugetarea sănătăŃii raportată la numărul de locuitori. „Criză” în sănătate (din păcate se 
poate vorbi de un sistem socio-economic aflat în situaŃie critică) îşi are începuturile în 
bulversarea coordonărilor activităŃilor prin nerespectarea legislaŃiei aflată în vigoare 
dar şi în schimbării foarte frecvente a dispoziŃiilor şi reglementărilor uneori ineficiente 
şi contradicŃie cu legislaŃia, în defectuosul management financiar şi organizatoric, 
precum şi în absenŃa aproape totală a competivităŃii adevărate, ierarhizarea şi 
acreditarea serviciilor cu o dispersie  teritorială echitabilă în funcŃie de calitatea şi 
cantitatea activităŃilor prestate în condiŃiile unei discipline profesionale la toate 
nivelele ierarhice a sănătăŃii publice şi a asistenŃei medicale terapeutice. 

 
 
CAPITOLUL VII. ANALIZA CHOREMIC Ă A SISTEMULUI 
REGIONAL AL TÂRNAVELOR  
Târnava Mare este principalul atractor atât pentru procesele naturale cât şi 

umane. Culoarul acesteia reprezintă spaŃiul de întâlnire a fenomenelor naturale cu 
activitatea antropică. Principala direcŃie a proceselor naturale este reprezentată de  
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vectorii longitudinali (apele curgătoare, aluviuni); direcŃia transversală este mai puŃin 
evidentă (unele alunecări de teren sau şiroiri de pe versanŃi). Componenta antropică a 
avut direcŃii, în timpul istoric, contradictorii: într-o primă fază a căutat sectoarele de 
vale sigure, ferite de inundaŃii şi procese geomorfologice, inserându-se de-a lungul 
apelor curgătoare cu apă potabilă. Într-o altă fază populaŃia băştinaşă s-a văzut nevoită 
să se deplaseze spre regiunile mai uşor de apărat în calea invadatorilor. În geneza 
aşezărilor se remarcă această preferinŃă temporală  a oamenilor spre un sector sau altul 
al văii în funcŃie de condiŃiile naturale şi sociale a vremii. Într-o altă etapă oamenii se 
reorientează spre culoar, unde, s-au inserat principalele industrii care au absorbit o 
parte însemnată de populaŃie. Principalii poli ai axei Târnavei Mari sunt oraşele 
Mediaş, Sighişoara, Odorheiu Secuiesc şi Blajul, dar şi oraşele mai mici Cristuru 
Secuiesc, Dumbrăveni şi Copşa Mică. Ultima se caracterizează prin acŃiuni antitetice, 
pe de o parte este căderea sectorului secundar, iar pe de altă parte creşterea populaŃiei. 
De-a lungul Târnavei Mari se „scurg” principalele fluxuri de mărfuri, materii prime şi 
pasageri. Nici unul din centrele enumerate nu are forŃa de a deveni centru atractor al 
regiunii, inserŃiile transversale sunt destul de slabe (una dintre condiŃiile regiunii 
anizotrope). 

Axa secundară este cea a Târnavei Mici, cu poli locali mici: Sovata, 
Sângeorgiu de Pădure şi Târnăveni. Fluxurile au aceeaşi direcŃie ca în cazul primei 
axe. Legătura dintre cele două este îngreunată de prezenŃa interfluviului între cele 
două ape curgătoare. Acestea se unesc la Blaj; el are un important rol în coagularea 
naŃiei româneşti la nivel regional şi naŃional. 

Sistemul regional al Târnavelor constituie o structură deschisă „intrărilor” şi 
„ieşirilor”. Este o zonă cu caracter tranzitoriu, cu o puternică asimentrie structurală şi 
funcŃională. Responsabile cu intensitatea fluxurilor sunt căile de transport rutiere şi 
feroviare. În viitor se doreşte construirea unei autostrăzi care va lega Târnava Mare şi 
Târnava Mică. Aceasta va determina o redistribuŃie a fluxurilor din sistem prin 
culoarul pe care-l va crea. Autostrada va împărŃi regiunea analizată în două părŃi 
aproximativ egale: est şi vest; fiecare cu caracteristicile sale.  Această axă va schimba 
aspectul mediului redirecŃionând fluxuri de materie, energie şi informaŃie spre noua 
unitate creată. 
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