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modernizare, valorificare. 

INTRODUCERE 

Dezvoltarea umană din ultimele decenii a impus apariţia şi evoluţia unor noi ramuri şi 

curente la nivelul geografiei, care să respecte “noua ordine” geografică determinată de această 

situaţie de fapt. 

Problematica abordată ţine cont de faptul că la momentul actual forma de organizare 

admistrativ-teritorială corespunde într-o mică măsură  cu realităţile, nevoile şi posibilităţile de 

dezvoltare necesare comunităţilor din arealul studiat. 

Lucrarea urmăreşte trecerea de la geografia constatativă la geografia explicativă, având 

ca finalitate geografia proiectivă, de unde se poate ajunge la geografia operaţional-aplicativă. În 

acest sens lucrarea studiată stă sub două coordonate majore stipulate de geografia normativă şi 

geografie operaţională: 

- coordonata realităţii teritoriale care indică un vector de mişcare, de modificare, 

dinspre starea sistemului geografic la un moment dat, către momentele timpului următor 

(scurt, mediu, lung). Istoria locurilor este de fapt, geografie în mişcare ; 

- coordonata controlului uman, a societăţii asupra sistemelor teritoriale. Politicile şi 

strategiile de dezvoltare îşi statuează ca deziderat instalarea unei ordini geospaţiale, încât 

zestrea geografică moştenită să fie perfectată continuu, iar generaţiilor viitoare să li se ofere o 

zestre cu nimic diminuată, nici alterată material şi estetic, ci, dimpotrivă îmbogăţită şi cu 

valenţe către creştere şi propăşire. 

Se poate formula o întrebare: Ce poate fi într-un asemenea studiu, acut necesar, decât 

identificarea substanţei, energiei şi informaţiei ce alimentează fluxurile transformărilor 

continue cu pragurile, bifurcaţiile şi direcţiile urmate de diversele sisteme teritoriale? 

Există numeroase formule de operare în privinţa căilor de urmat în procesul 

transformărilor reclamate de strategia dezvoltării. Cea pe care o avem în atenţie privind 

geospaţiile de rang local ori regional, are ca suport, analiza şi proiectarea pe Unităţi 

Teritoriale de Planificare şi Dezvoltare. Aceasta nu este doar o concepţie, ci, în fond şi o cale 

instrumentală aplicată teritorial ce ţine de geografie operaţională, respectiv geografia aplicată, 

geografia pragmatismului ştiinţific. Într-un asemenea context de schimbări paradigmatice am 

dorit să-mi înscriu cercetarea ştiinţifică. Motivul alegerii subiectului se explică, aşadar, prin 

nevoia de participare la procesul de înnoire în geografie. Pe de altă parte, teritoriul concret 

ales ţine de faptul că parţial, am cunoscut regiunea încă din perioada aplicaţiilor ştiinţifice ca 

studentă. De asemenea, am fost convinsă că geospaţiul Podişului Boiu Mare-Culmea Breaza 

oferă şansa unei posibile demonstraţii de operare pe Unităţi de Planificare şi Dezvoltare, deci 

de proiectare geografică. Din nefericire pe timpul pregătirii mele universitare nu am avut 
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şansa audierii unor discipline de geografie proiectivă. Cele însuşite în privinţa planning-ului 

teritorial mi-au fost de un real folos, dar şi îndemn către o geografie operaţională. 

Colaborarea cu specialişti din domeniul urbanismului, precum şi inspiraţiile culese 

din legislaţie privind dezvoltarea teritorială mi-au întărit ideea unui atare subiect. 

În urma demersurilor făcute se poate spune că acest tip de investigaţie geografică 

duce către imperative stiinţifice şi către elemente decizionale. În consecinţă elaborarea unui 

asemenea studiu a necesitat ca într-o primă parte (cap. I) să se prezinte semnificaţia ştiinţifică 

şi teoretică a paradigmei « Unităţile teritoriale de planificare şi dezvoltare », o noutate în 

cercetarea geografică actuală. După acest capitol cu rol de familiarizare cu tematica aleasă 

spre cercetare, urmează al doilea capitol « Spaţiul teritorial cercetat », ce caracterizează 

unitatea teritorială a Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza, atât din punct de vedere fizico-

geografic, cât şi socio-economic. Abia după aceea a fost posibilă realizarea părţii a treia a 

lucrării (cap. III) constând în evidenţierea  “Direcţiilor principale de dezvoltare” ale regiunii 

cercetate, reprezentând esenţa acestui studiu. Partea finală a lucrării (cap.IV) vizează  

« Diferenţierile teritoriale ale entităţilor geospaţiale şi proiectarea dezvoltării viitoare 

concretizate în propunerea unor unităţi teritoriale de planificare şi dezvoltare, dispuse ierarhic 

pe întregul teritoriu al Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza. Toate elementele prezentate se 

regăsec în curprinsul lucrării, iar în detaliu, în paginile textului. 

CUPRINSUL LUCRĂRII 

I UNITĂŢILE TERITORIALE DE PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE 

I.1 Unităţile de proiectare – conţinut, semnificaţie 

În prezent, teritoriul poate fi divizat pe diverse unităţi care se instituie pe o dezvoltare 

naturală, obiectivă şi pe unităţi teritoriale gândite, proiectate în virtutea unui scop. Acestea 

devin unităţi teritoriale de proiectare –dezvoltare planificată sau unităţi teritoriale de 

planificare şi dezvoltare.. Ele sunt concepute de către omul specializat (geograf, economist, 

arhitect, inginer, urbanist etc.). 

Scopul conturării acestor unităţi teritoriale este cel de revigorare economică, 

teritorială, pentru a determina un nivel de dezvoltare superior. Prin dezvoltarea unităţilor 

teritoriale de proiectare – dezvoltare planificată se face corelarea între realitatea geografică 

existentă şi comanda socială sub raportul valorificării eficiente a unui teritoriu. 

 Prin definiţie, unitatea teritorială de proiectare – dezvoltare planificată este o 

unitate de planificare şi amenajare în virtutea unor scopuri de exploatare. Cu alte 

cuvinte, unitatea teritorială de proiectare – dezvoltare planificată este o unitate 

referenţială (de raportare), unde, pe baza situaţiei existente şi a noilor încercări de 

vitalizare, se schiţează o nouă dimensiune economică, socială etc.  
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Privite în complexitatea componentelor lor, aceste unităţi prezintă alcătuiri proprii, 

prin care se deosebesc de cele înconjurătoare. Unităţile teritoriale de proiectare-dezvoltare 

planificată se pot identifica nu prin mărime, ci prin funcţie. Funcţia provine de la: localizarea 

(poziţie geografică) matematică (latitudine şi longitudine) şi morfologică (deal, podiş, munte); 

modul de valorificare a teritoriului (pomicultura, viticultura, exploatarea materialelor de 

construcţii); gradul de dezvoltare socio-economică (economia tradiţională poate constitui o 

favoare sau o frână în dezvoltarea unui teritoriu). Pivotul unei unităţi teritoriale de proiectare-

dezvoltare planificată îl constituie: o aşezare, un izvor, un zăcământ, o mănăstire, o răscruce 

de drumuri etc. Cu alte cuvinte, unitatea teritorială poate gravita în jurul oricărui exemplu 

menţionat mai sus. 

I.2. Căile urmate în « descoperirea », caracterizarea şi proiectarea unităţilor teritoriale 

de planificare şi dezvoltare, respectă anumite :  

--    Principiile generale ce pot fi folosite sunt: cel genetic, al coordonării, al cauzalităţii, al 

regionalismului, al dezvoltării teritoriale. al integrării etc. ; 

- Metodele utilizate pot fi: ale analizei, sintezei, organizării administrativ-teritoriale, 

cartografică, chorematică etc.; 

- Tehnicile din cadrul metodelor urmate sunt: analiza swot, tehnica GIS etc. ; 

- Procedeele aferente metodelor întrebuinţate sunt: descrierea geografică, ancheta 

geografică, observaţia geografică, evidenţa statistică, suprapunerea hărţilor etc.; 

- Mijloacele folosite: limbajul de specialitate, reprezentările grafice şi cartografice etc. 

II SPAŢIUL TERITORIAL CERCETAT 

Pentru identificarea şi caracterizarea viitoarelor unităţi teritoriale de planificare şi 

dezvoltare s-a realizat o caracterizare geografică complexă a regiunii. În acest sens, acest 

capitol este structurat pe două mari paliere: 

        - într-o primă fază a fost caracterizată din punct de vedere fizico-geografic 

regiunea de “bază”, scoţându-se în evidenţă, rând pe rând, caracteristicile esenţiale ale 

Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza; 

       -  partea a doua a capitolului  prezintă realităţile socio-economice, dar numai la 

nivelul unităţii Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza, urmărind acele elemente definitorii, 

care dau esenţă şi conţinut viitoarelor unităţi teritoriale de planificare şi dezvoltare. 
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II.1. Regiunea geografică analizată şi contextul său spaţial 

Spaţiul la care se face referire este situat în nord – vestul ţării şi aparţine parţial 

Podişului Someşan (Podişul Boiu Mare), în timp ce Culmea Breaza nu a fost integrată 

acestuia, ci Subcarpaţilor Lăpuşului. Întregul teritoriu studiat se desfăsoară la nord de 

Someşul Mare şi Culoarul Someşului. 

În stabilirea limitelor regiunii Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza s-a ţinut seama 

de controversele existente în literatura de specialitate. Urmărind aspectul reţelei hidrografice, 

orientarea culmilor, fracturile de natură tectonică, au fost propuse următoarele limite: 

   - în nord, Culoarul Lăpuşului şi Depresiunea Lăpuşului; 

   - în vest, ulucul depresionar format din bazinetele de contact cu Dealul Prisnel, 

Masivul Dealul Mare-Prisaca; 

   - în est, limita este dată de Valea Mare  (afluent al Someşului Mare) până la 

localitatea Ciceu-Giurgeşti;  

   - în sud, limita urmăreşte linia imaginară care uneşte localităţile Ciceu-Giurgeşti – 

Dumbrăveni – Chiuieşti - Goştila şi Poiana Blenchii (zona situată în sudul Culmii Breaza), 

urmând Valea Poienii până la confluenţa ei cu Someşul, iar apoi culoarul acestuia până la 

Turbuţa, aşa cum reiese din figura alăturată. (Fig.1) 

II.2. Componentele factoriale din sistemul teritorial studiat 

Configuraţia actuală a teritoriului este impusă de evoluţia paleogeografică, începută 

în Cretacicul Superior când a avut loc scufundarea neuniformă a fundamentului cristalin al 

Bazinului Transilvaniei, datorită falierii în blocuri. În Eocen şi Oligocen se succed 

transgresiunile şi regresiunile marine  cu eroziune intensă şi cicluri de sedimentare marină 

(formarea calcarelor eocene, roci reprezentative ale acestei regiuni). La sfârşitul ciclurilor de 

sedimentare marină are loc exondarea completă a suprafeţei, retragerea apelor de la suprafaţă 

şi întreruperea legăturii dintre Lacul Panonic şi cel al Transilvaniei. Pentru explicarea 

reliefului actual cel mai bun argument îl constituie înaintarea în Pliocen a Someşului prin 

eroziune, spre nord, către Lacul Panonic care constituia nivel de bază pentru râurile din zonă. 

Geologic, se remarcă rocile sedimentare: calcare eocene specifice Podişului Boiu 

Mare (calcarul de Cozla şi de Cuciulat); “stratele de Hida” de vârstă miocenă prezente în 

Culmea Breaza. 
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 Fig. 1 Localizarea Podişului Boiu Mare- Culmea Breaza, în raport cu unităţile de 

relief învecinate 
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Din punct de vedere al reliefului regiunea este divizată în două unităţi distincte:  

    - Podişul Boiu Mare o unitate morfostructurală cu caracter de platou suspendat, între 

Culoarul Someşului la Sud şi Culoarul Lăpuşului la nord, al cărui fundament de orogen a 

fost săltat epirogenetic (Fig. 2); are o altitudine medie de 400-500 m; se remarcă prin 

prezenţa celui mai bogat relief carstic de platou din ţară (“Cheile Babei”, câmpuri de 

doline, lapiezuri, izbucuri, peşteri etc.); sunt  frecvenţi şi  martorii structurali, ca expresie 

a reliefului structural monoclinal şi tabular; (Fig. 3) 

    - Culmea Breaza este un sinclinal suspendat, alungit pe direcţia vest-est (25-30 km) cu 

altitudini ce depăşesc 900 m (Vârful Breaza 974,2 m); pătrunde în spaţiul Podişului Boiu 

Mare prin elevaţia Vima (777 m) (Fig. 4); este greu accesibilă fiind străbătută de două 

curmături(Coroieni – 428 m şi Curmătura Popii – 632 m); este mărginită, spre sud, de o 

„ghirlandă” de bazinete de obârşie ale râurilor în care s-au cantonat localităţi: Măgoaja, 

Strâmbu, Huta, Breaza etc. Cele două unităţi teritoriale sunt etajate pe trei trepte de relief: 

de vale (luncă şi terase); de 300-400 m(nivel de eroziune); treapta platourilor şi a culmilor 

(Fig. 5). Aceste trepte de relief sunt favorabile locuirii, amenajării căilor de comunicaţie 

şi activităţilor umane. 

 

Fig. 2. Platoul Boiu Mare 
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Fig. 3. Cheile Babei 

 

Fig. 4. Dealul Vima văzut dinspre Platoul Boiu Mare 
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Fig. 5. Harta geomorfologică 
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Legenda 

1. Suprafaţă de nivelare 

2. Culme structurală 

3. Podiş calcaros 

4. Formaţiuni eruptive 

5. Cuestă 

6. Martori erozivo-structurali 

7. Interfluviu ascuţit 

8. Interfluviu rotunjit 

9. Anticlinal 

10. Lapiezuri 

11. Doline 

12. Chei 

13. Căderi de pietre 

14. Înşeuări 

15. Glacis 

16. Alunecări de teren (superficiale active) 

17. Şiroire 

18. Ravenare 

19. Torenţi 

20. Bazinet de eroziune diferenţială 

21. Complex de  procese geomorfologice actuale 

22. Terasă 

23. Luncă 

24. Ape 

25. Carieră 

26. Limita unităţii geospaţiale majore 

27. Limita Podişului Boiu Mare – Culmea Breaza 

28. Aşezări umane 

Definirea matematică a reliefului se face prin următoarele caracteristici : 

Adâncimea fragmentării care are valori minime între 1-30 m în Culoarul Someşului şi 

maxime între 330-360 m în zona Culmii Breaza (Fig. 6); Densitatea fragmentării este maximă 

în nordul Culmii Breaza (4,80 m/kmp) şi minimă la nivelul Platoului Boiu Mare ( Fig. 7); 

Declivitatea depăşeşte 30º în nordul Culmii Breaza şi are valori mici între 2,1º- 5º în Podişul 

Boiu Mare (Fig.8). 
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Fig.6. Harta adâncimii fragmentării 
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Fig.7. Harta densităţii fragmentării 
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Fig.8. Harta pantelor 
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Din punct de vedere climatic, unitatea geografică analizată aparţine climatului 

temperat, specific dealurilor de altitudine medie, cu  veri  răcoroase şi  ierni relativ blânde : 

TMA 6º- 9ºC,  precipitaţiile medii anuale de 600 - 800 mm/an; direcţia predominantă a 

vânturilor este vestică; remarcabile sunt topoclimatele. 

Hidrografic, apele aparţin bazinului hidrografic al Someşului, o parte din râuri fiind 

tributare direct acestuia, iar celelalte ape curgătoare ale regiunii sunt afluenţii Lăpuşului şi ai 

Someşului Mare;  

Regimul de scurgere se remarcă printr-un maxim anual în luna martie şi un minim în 

luna septembrie; 

Cele mai importante cursuri de apă sunt: Someşul, Lăpuşul, Poiana, Ileanda, Valea 

Mare, Sălătruc, Boiu, Purcăreţ şi Prislop; (Fig.9) 

În funcţie de configuraţia reţelei hidrografice şi de existenţa fracturilor de natură 

tectonică, la nivelul regiunii de “bază” s-a propus o nouă compartimentare:  

- Spre nord, Culmea Breaza, pe direcţie vest-est; 

- În sudul Culmii Breaza se pot separa patru compartimente longitudinale (nord 

–sud), paralele: între Valea Ilişua şi Valea Mare; între Valea Mare şi Valea Sălătrucului; între 

Valea Sălătrucului şi Valea Poienii; între Valea Poienii şi Valea Ileanda. 

- La nivelul Podişului Boiu Mare se conturează alte două sectoare cu direcţia 

est-vest: între Valea Ileanda şi Valea Purcăreţului ; între Valea Purcăreţului şi localitatea 

Turbuţa; 

Sub raportul vegetaţiei, predomină păşunile, fâneţele şi pădurile de foioase, având o 

răspândire în teritoriu oarecum bine proporţionată. 

În privinţa solurilor, ponderea cea mai mare o au solurile din clasa Luvisolurilor (cu o 

fertilitate scăzută, pretabile pentru păşuni şi fâneţe), urmate de cele din clasa Cambisolurilor 

(având şi ele acelaşi tip de fertilitate, fiind acoperite în special de fâneţe); în Culoarul 

Someşului predomină solurile aluviale (aluvisolurile, pretabile pentru culturile agricole şi 

pajiştile secundare). 
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Fig. 9. Reţeaua hidrografică 
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Prin componenta umană se relevă aceleaşi caractere de relativă conservare a unui 

mediu specific. Populaţia totală este de 24304 locuitori din care 11929 barbaţi (2002). Se 

remarcă o uşoară predominare a populaţiei feminine; Majoritară este populaţia de 

naţionalitate română (95,87%), urmată de cea de etnie rromă(3,77%) . Este o zonă 

preponderent rurală; având în componenţă trei sate cu statut de “cartiere “ ale oraşului Târgu 

Lăpuş. 

Aşezările umane se definesc printr-o pregnantă identitate şi izolare, ceea ce reprezintă 

o moştenire a unor stări socio-economice vechi. În arealul studiat sunt 12 comune arondate 

judeţelor: Maramureş (patru comune şi trei sate aparţinătoare oraşului Târgu Lăpuş), Sălaj 

(cinci comune), Bistriţa – Năsăud (două comune) şi Cluj (o comună), având în componenţă 

64 de aşezări. Densitatea aşezărilor este de 8,40 localităţi/100 km², iar coeficientul de 

arealitate este de 11,91 km²/localitate. După mărimea demografică predomină satele mici(35 -  

având între 100 şi 500 loc. ) şi foarte mici (13 - sub 100 loc. ). După structura vetrei sunt sate 

răsfirate, adunate şi risipite (cătune). După funcţii economice: sate agricole cu subtipurile 

aferente şi sate agricole cu mici unităţi industriale (Băbeni - ind. textilă, Boiu Mare - 

prelucrarea laptelui). Altitudinal majoritatea satelor se află între 300 şi 500 m. Se poate face o 

clasificare şi în funcţie de poziţia geografică în cadrul unităţilor de relief: sate de platou, în 

bazinete depresionare, în Culoarul Someşului, de-a lungul văilor. 

Resursele subsolului sunt slab reprezentate. Cele mai semnificative sunt: calcarul, 

agregatele de râu, alabastrul şi argila, izvoarele minerale. Resursele solului sunt reprezentate 

de suprafeţe întinse de păduri de foioase (în medie 1900 ha /comună), terenuri agricole 

(arabil, păşuni şi fâneţe), acestea reprezentând 63,47% din totalul suprafeţei unităţii teritoriale 

studiate (76231 ha). Cu toate că dispune de resurse puţine factorul uman a reuşit să le 

valorifice în aşa fel încât să aducă beneficii economiei locale. 

Economia este de tip pastoral – agrar, unde celelalte ramuri sunt slab dezvoltate şi 

reprezentate. Exploatarea economică a urmat calea tradiţională. 

Agricultura este principala ramură economică a zonei; are caracter de subzistenţă; se 

bazează pe forţa de muncă necalificată şi se practică pe suprafeţe mici (parcele dispersate); 

sunt puţine ferme agricole; suferă de o subfinanţare cronică; mentalitatea locuitorilor a 

împiedicat înfiinţarea de asociaţii agricole; ramura principală este creşterea animalelor. 

Industria se bazează pe exploatarea şi prelucrarea calcarului, agregatelor de râu,  a 

materiilor prime agricole şi a lemnului. Sunt râspândite, pe întreg teritoriul unităţii cercetate, 

ateliere meşteşugăreşti tradiţionale. Turismul este slab dezvoltat, deşi dispune de un mare 

potenţial natural şi antropic. Serviciile sunt într-un stadiu incipient de dezvoltare. 

III DIRECŢIILE PRINCIPALE DE DEZVOLTARE ALE UNITĂŢII 

TERITORIALE 

III.1 Premisele unei orientări geo-habitaţionale 

În această primă partea s-a urmărit descoperirea unor noi căi  şi modele pe care 

comunităţile locale ar trebui să le urmeze pentru a da o altă faţă economiei zonei. În 

dezvoltarea armonioasă a regiunii trebuie să se ţină seama de realităţile acesteia: economie 

preponderent agrară, de tip autarhic, lipsa infrastructurii de circulaţie, resurse naturale reduse, 

existenţa unor noi surse de energie alternativă nefolosită, revitalizarea sectoarelor de mică 
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industrie din trecut  şi creşterea ponderii serviciilor în cadrul economiei. Pentru sectorul 

agricol propunerile sunt: crearea de centre de consultanţă, calificarea populaţiei în diversele 

specializări agricole, atragerea de specialişti, schimbarea destinaţiei terenurilor, practicarea 

unei agriculturi ecologice, înfiinţarea de ferme zootehnice specializate pentru animale 

rentabile economic, extinderea livezilor, înfiinţarea de sere şi solarii (în Culoarul Someşului), 

crearea unor brand-uri specifice zonei. 

Industria deţine o pondere mică în economia locală (numai 5% din populaţia ocupată 

este integrată în acest sector). Principalele activităţi  industriale se bazează pe exploatarea 

resuselor. Din analiza efectuată  s-au desprins câteva strategii pentru dezvoltarea acestei 

ramuri economice: crearea de staţii de fabricare a betoanelor, a microîntreprinderilor de 

fabricare a cărămizilor din beton, dezvoltarea unor mici fabrici de mobilă şi de prelucrare a 

lemnului, înfiinţarea de microunităţi care să prelucreze producţia animalieră şi vegetală 

(fabrici de prelucrare a laptelui, de prelucrare a cărnii, a fructelor de pădure, etc.). 

Revigorarea activităţilor tradiţionale (non – agricole): tâmplăria, croitoria, prelucrarea pietrei, 

împletiturile din răchită, vărăritul. Valorificarea resurselor de energie alternativă: energia 

eoliană, pe Platoul Boiu Mare şi în zona Culoarului Someşului; energia solară prin programul 

“Casa Verde” în zona de platou; brichetarea biomasei (brichetarea rumeguşului). 

Serviciile sunt în plină dezvoltare şi extindere; sunt 100 % private, cu forţă de muncă 

calificată din zonă; în acest sector se pretează foarte bine, mica iniţiativă; există deja formate 

centre polarizatoare, care pot fi comparate, din punct de vedere al dezvoltării serviciilor, cu 

mici centre urbane (Ileanda şi Gâlgău). 

Turismul este caracterizat printr-un număr redus de unităţii turistice, prin lipsa unor 

programe de susţinere a acestei activităţi şi prin starea precară a infrastructurii de bază; 

Paşii care trebuie urmaţi în dezvoltarea acestui sector sunt: promovarea turismului 

ecologic, a agroturismului, a turismului balnear, a turismului de tranzit, a turismului cinegetic 

etc.  

III.2 Diversificarea utilizării terenurilor existente 

În acest subcapitol  au fost evidenţiate  câteva căi pentru o mai bună valorificare a 

terenurilor. În acest sens s-a pus accent pe introducerea în circuitul economic a terenurilor 

neproductive (suprafeţe defrişate, terenuri degradate etc), fapt ce contribuie la creşterea 

productivităţii economice a zonei; 

III. 3 Dezvoltarea turismului 

             S-au urmărit  strategiile pentru dezvoltarea  turismului; în acest sens s-au identificat 

următoarele căi prin care se poate realiza o eficientizare rapidă a acestui sector economic, 

după cum urmează: 

 -   atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea monumentelor istorice, arhitecturale 

sau pentru înfiinţarea de pensiuni agroturistice; 

- dezvoltarea prin investiţii majore a infrastructurii de bază; 

- promovarea de către autorităţile locale a valorilor culturale şi a tradiţiilor populare; 
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- acţiuni de “cosmetizare” a localităţilor; 

- înfiinţarea unui “telecentru” în fiecare comună pentru accesarea şi comunicarea 

informaţiei; 

- calificarea persoanelor care doresc să iniţieze sau să dezvolte activităţi turistice. 

III.4 Reabilitarea spaţiului teritorial tradiţional 

       Au fost identificate principalele riscuri şi hazarde naturale şi antropice, specificându-

se şi măsurile care trebuie luate pentru stoparea sau limitarea acestora. Priorităţile în 

reabilitarea spaţiului rural sunt: 

- Introducerea în toate localităţile zonei, a reţelei de gaze naturale, a aducţiunilor de apă 

şi a reţelei de canalizare; 

- Asfaltarea drumurilor judeţene şi pietruirea drumurilor comunale, respectiv a străzilor 

din localităţi; 

- Executarea de lucrări hidrotehnice pe cursurile de apă cu pontenţial de inundaţii; 

- Extinderea programului “terenuri în arendă” prin care statul plăteşte proprietarului de 

teren o rentă anuală fixă; 

- Construirea de poduri şi podeţe, alei pietonale, parcuri de agrement, locuri de joacă 

pentru copii; 

- Reabilitarea şcolilor şi a instituţiilor sanitare. 

III. 5 Oportunităţi de afaceri 

În finalul acestui capitol  am realizat o analiză a oportunităţilor de afaceri din Podişul 

Boiu Mare – Culmea Breaza; În acest sens utilităţile şi serviciile au fost apreciate cu bile: albă 

– suficiente, albastră – în curs de realizare, neagră – minime, iar pentru economie am acordat 

stele, care corespund oportunităţilor de afaceri (trei stele – maxim; o stea – minim): scopul a 

fost depistarea perspectivelor unui nou mod de valorificare a potenţialelor geografice. 

Nr. 

Crt. 

Comuna Utilitate/serv Industrie Agricultură Turism 

1 Coroieni ● * *** * 

2 Letca ● ** ** ** 

3 Băbeni ● ** ** ** 

4 Valea Chioarului ● ** ** *** 

5 Ileanda ● ** *** *** 

6 Gâlgău ● ** *** ** 

7 Poiana Blenchii ● * ** * 
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8 Boiu Mare ○ ** ** ** 

9 Ciceu-Giugeşti ● * ** * 

10 Negrileşti ● * ** * 

11 Vima Mică ● * ** *** 

12 Chiuieşti ● * ** ** 

13 Boiereni, Fântânele 

Rohia 

● * ** *** 

14 Pod. Boiu Mare-

Culmea Breaza 

● * ** ** 

Fig. 10. Oportunităţile de afaceri pentru comunele din Podişul Boiu Mare – Culmea Breaza 

 

IV. DIFERENŢIERI TERITORIALE ALE ENTITĂŢILOR GEOSPAŢIALE 

ŞI PREOIECTAREA DEZVOLTĂRII VIITOARE 

IV.1 Actuala configuraţie teritorială (de organizare a spaţiului) 

Podişul Boiu Mare - Culmea Breaza este un ansamblu teritorial de o complexitate 

deosebită, atât din punct de vedere al suportului natural, cât şi privită prin prisma 

componentei economice şi socio-culturale. 

Complexitatea şi varietatea este dată de suprafaţa mare a acestei unităţi de peste 760 

km², suprafaţă, care are o formă neregulată ca şi contur. 

Pe tot cuprinsul acesteia găsim o succesiune de forme de relief de la cele reprezentate 

de lunci, terase, până la culmi înalte cu aspect montan din zona Culmii Breaza. 

În momentul actual unitatea teritorială studiată poate fi evaluată prin prisma mai 

multor criterii: 

1. După repartiţia resurselor naturale: 

- Unitatea teritorială a marilor exploatări de calcar; 

- Unitatea teritorială a exploatărilor de agregate de râu din Culoarul Someşului; 

- Unitatea teritorială centrată în jurul zăcămintelor de ape minerale de la Bizuşa - Băi; 

- Unitatea teritorială din jurul exploatării de bentonită; 

2. După repartiţia fondului forestier: 

- Unitatea forestieră a Culmii Breaza; 
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- Unitatea forestieră a Dealului Vima; 

- Sapţiul forestier din nordul Podişului Boiu Mare; 

- Arealul pădurilor din Lunca Someşului; 

3. După repartiţia şi structura spaţiului agricol 

4. După criteriul habitatului uman: 

5. După spaţiul infrastructurilor: 

- Unitatea dezvoltată în lungul drumului european E 58; 

- Unitatea dezvoltată de-a lungul drumului Gâlgău -Târgu Lăpuş; 

- Unităţi axate pe drumuri de acces în partea marginală; 

6. După principalele forme de relief: 

- Arealul Culmii Breaza; 

- Arealul Platoului Boiu Mare; 

- Arealul fâşiilor de contact (dintre Podişul Boiu Mare şi Culoarul Someşului; dintre 

Culmea Breaza şi Dealurile Sălătrucului); 

- Arealul localităţilor situate pe terasele din Culoarul Someşului; 

7. După altitudine: 

- Unitaţi situate la nivel de culme; 

- Unităţi situate la nivel de platou; 

- Unităţi situate la nivelul Culoarului Someşului sau a culoarelor de vale; 

8. Din punct de vedere administrativ-teritorial: 

- Judeţul Cluj: comuna Chiuieşti (şapte sate); 

- Judeţul Bistriţa-Năsăud: comunele Ciceu-Giurgeşti (două sate) şi Negrileşti (trei 

sate); 

- Judeţul Sălaj:  comunele Băbeni (patru sate), Gâlgău (patru sate ), Ileanda (zece sate), 

Poiana Blenchii (trei sate) şi Letca (nouă sate); 

- Judeţul Maramureş: comunele Boiu Mare (patru sate), Coroieni (patru sate), Vima 

Mică (cinci sate) şi Valea Chioarului (cinci sate ); Oraşului Târgu Lăpuş îi aparţin 

satele: Boiereni, Fântânele şi Rohia (Fig.11) 
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Fig. 11. Harta unităţilor administrative din Podişul Boiu Mare – Culmea Breaza 
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IV. 2 Unităţi teritoriale de planificare şi dezvoltare posibile 

După analiza detaliată a componentolor naturale, sociale şi economice ale unităţii 

Podişului Boiu Mare-Culmea Breaza şi, ţinându-se cont de unităţile de gestionare a teritorului 

(administrativ), se poate concepe o nouă imagistică, care să reflecte realităţile zonei. 

În cadrul acestei orientări apar aspecte, care se bazează pe cele trei componente ale 

habitatului uman, coroborat cu condiţiile cadrului natural. În acest capitol se va încerca 

realizarea unei noi viziuni asupra modului de gospodărire, dezvoltare şi ierarhizare a spaţiului 

regiunii studiate.  

Plecând de la zona Podişului Boiu Mare - Culmea Breaza au fost identificate două 

unităţi principale, având caracteristici fizico-geografice diferite, bine individualizate. În 

cadrul acestora sunt evidenţiate şi diferenţieri socio-economice. Cele două areale teritoriale 

sunt reprezentate: de unitatea teritorială de planificare  a Podişului Boiu Mare şi unitatea 

teritorială de planificare a Culmii Breaza. 

Unitatea teritorială a Podişului Boiu Mare – unitate care ocupă partea central - 

vestică a regiunii Boiu Mare - Culmea Breaza. Aceasta este formată din : 

1. Subunitatea microdepresiunilor de contact  care are în componenţă: 

- Microunitatea depresiunilor de contact cu centru de atracţie Valea Chioarului; 

- Microunitatea zonei de contact dintre Podişul Boiu Mare şi Culoarul 

Someşului, cu centrele de nucleaţie Băbeni şi Letca; 

- Microunitatea Mesteacăn cu centru de convergenţă satul Mesteacăn; 

2. Subunitatea de platou Boiu Mare cu : 

- Microunitatea Boiu Mare având centru de nucleaţie Boiu Mare; 

- Microunitatea Bizuşa Băi cu centru de atracţie Bizuşa - Băi; 

3. Subunitatea elevaţiei Vima cu:  

- Microunitatea Vima cu centru de atracţie Vima Mică; 

- Microunitatea Cheile Babei cu centru de atracţie Poiana Blenchii; 

- Microunitatea Gâlgău-Ileanda cu centrele de nucleaţie omonime; ( Fig.12) 

Unitatea teritorială a Culmii Breaza este situată în estul unităţii teritoriale, fiind 

limitată în nord de Valea Lăpuşului, în vest de Valea Poienii, în est de Valea Mare, iar în sud 

de o linie imaginară  ce urmăreşte localităţile: Poiana Blenchii, Chiuieşti, Dumbrăveni, Ciceu-

Giurgeşti. Aceasta este formată din: 

 

 

 



 25 

 

Fig. 12. Harta unităţilor teritoriale de planificare şi dezvoltare relevate pe baza cercetării 

(reprezentarea cartografică  are elemnetele de fond - culorile, iar elementele de  detaliile - 

haşurile) 
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1. Subunitatea vestică cu microunitatea Coroieni, având centru de nucleaţie 

localitatea Coroieni; 

2. Subunitatea estică, împărţită astfel: 

- Microunitatea Rohia cu centrele de atracţie Rohia şi Breaza; 

- Microunitatea Sălătruc – Ciceu divizată la rândul ei în două microsubunităţi: 

- a. Microsubunitatea Valea Sălătrucului cu centru de convergenţă Chiuieşti; 

- b. Microsubunitatea Valea Mare cu centrul de atracţie la Ciceu-Giurgeşti. 

Un alt criteriu ce poate fi folosit în stabilirea unor unităţi de planificare teritorială în 

cadrul regiunii Boiu Mare – Culmea Breaza, ar trebui să ţină cont de repartiţia resurselor de 

apă, de calitatea acestora, de posibilităţile reale oferite de această resursă naturală în 

dezvoltarea armonioasă a acestora. Folosind acest criteriu, cel hidric, se pot stabili 

următoarele unităţi de planificare teritorială: 

1. Unităţi de planificare care au mare deficit de apă; 

2. Unităţi de planificare în care predomină izvoare de natură carstică; 

3. Unităţi de planificare în care apar descărcările apei în unităţile depresionare 

marginale, formându-se conuri de dejecţie: 

a. Unitatea de planificare Valea Someşului; 

b. Unitatea formată în zona marginală a Culmii Breaza; 

Pentru dezvoltarea acestor unităţi de planificare „hidrice” trebuie avute în vedere 

următoarele direcţii principale: 

-asigurarea necesarului de apă pentru localităţile cu regim hidric scăzut prin realizarea 

aducţiunilor de apă; 

-lucrări de amenajări hidrotehnice pe toate cursurile de apă; 

-captarea cursurilor de apă sau în cazul zonelor deficitare, execuţia de foraje pentru 

depistarea unor depozite de apă; 

-păstrarea calităţii apelor şi reducerea poluării acestora. 

CONCLUZII 

Stabilirea unor unităţi teritoriale de planificare axate pe realităţile naturale, umane şi 

economice obiective, ar putea asigura o relansare a acestor comunităţi locale. Trebuie ţinut 

cont că acest lucru nu se poate realiza decât în concordanţă cu cerinţele actuale, cu dorinţele 

membrilor comunităţilor şi cu posibilităţile pe care le au. Toate acestea nu se pot realiza decât 

într-o armonie perfectă cu legislaţia în vigoare cu direcţiile generale oferite de statul român. 
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În esenţă orice unitate teritorială de planificare (concepută în orice mod), poate realiza o 

dezvoltare durabilă numai dacă are în vedere următoarele direcţii principale: 

1. integrarea şi armonizarea strategiilor de dezvoltare cu necesităţile, 

doleanţele şi dorinţele comunităţilor componente; 

2. dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; 

3. dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice (mai ales 

turismul); 

4. dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei 

de muncă şi combaterea excluziunii sociale; 

5. dezvoltarea unui marketing local pentru promovarea comunităţii; 

6. dezvoltarea agriculturii şi atragerea investitorilor în exploataţii 

agricole. 

Una din direcţiile mari de dezvoltare pe baza evaluării stării actuale ar fi,  nu 

abandonarea caracterului agricol - pastoral, ci substituirea cu componente noi în ceea ce 

priveşte pomicultura, apicultura şi cu precădere valorificarea turistică a regiunii pe patru 

direcţii: turismul rural, turismul de recreere – balnear, turismul de tranzit şi turismul cinegetic. 

Unităţile de Planificare şi Dezvoltare din Podişul Boiu Mare – Culmea Breaza, 

enunţate în lucrare, pornesc de la stările existente şi prefugurează alte şanse pentru ridicarea 

calităţii vieţii în ansamblul ei şi pentru esenţializarea ofertelor specifice. 
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