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1.	Descrierea	elementelor	de	promovare		
În	 capitolul	 prezent	 vom	 determina	 care	 ar	 putea	 fi,	 în	 contextul	 regiunii	 studiate,	 acele	

valori	naturale	şi/sau	culturale,	care	prezintă	potenţial	turistic	şi	care	ar	putea	servi	ca	bază	a	

brandingului	 regiunii.	Activitatea	de	branding	evidenţiază	 întotdeauna	acele	elemente	care	

sunt	 capabile	 să	 diferenţieze	 aşezarea,	 comuna	 sau	 regiunea	 dată.	 Acestea	 vor	 fi	 şi	

elementele	capabile	să	poziţioneze	eficient	câte	o	aşezare	sau	o	regiune.	În	măsura	în	care	

aşezările	 îşi	construiesc	conştient	propria	activitatea	de	promovare	pe	aceste	elemente,	cu	

timpul	 se	 poate	 ajunge	 la	 identificarea	 unităţii	 geografice	 respective	 cu	 ajutorul	 acestui	

element	sau	al	acestor	elemente	de	brand	şi	de	către	grupurile-ţintă	 interne	 (comunitatea	

locală)	şi	cele	externe	(turişti,	investitori).	

În	vederea	determinării	potenţialelor	elemente	de	brand,	care	pot	fi	evidenţiate	pe	parcursul	

promovării	 turistice,	 am	 folosit	 şi	 rezultatele	 primului	 studiu	 (Studiu	 în	 domeniul	

brandingului	 local	 și	 al	 promovării	 locale:	 studiu	 privind	 brandurile	 locale,	 culturale	 și	

naturale),	 care	 prezintă	 imaginea	 mediatică	 şi	 reprezentarea	 online	 a	 regiunii	 studiate,	

evaluarea	 documentelor	 de	 dezvoltare	 referitoare	 la	 această	 regiune,	 precum	 şi	 sinteza	

judecăţilor	 formulate	 de	 către	 liderii	 de	 opinie	 din	 cadrul	 comunităţii	 locale.	 Pe	 lângă	

aceasta,	am	realizat	interviuri	cu	specialiştii	care	au	participat	în	acest	proiect:	istoricul	artei	

Zsolt	Kovács,	biologul	Bálint	Markó,	arheologul	Zsolt	Molnár	Kovács,	respectiv	antropologul	

Árpád	Töhötöm	Szabó.	 Interviurile	au	avut	 loc	 între	3	 februarie	2016	şi	10	 februarie	2016.	

Din	 punct	 de	 vedere	 metodologic,	 discuţiile	 respective	 ar	 putea	 fi	 descrise	 ca	 interviuri	

semistructurate,	de	gen	mixt.	În	fond,	ceea	ce	ne-am	dorit	să	aflăm	în	cazul	fiecărui	grup	de	

lucru	a	fost	 impresia	formată	 în	urma	muncii	de	teren,	respectiv,	care	sunt,	din	punctul	de	

vedere	 al	 propriei	 discipline	 de	 specialitate,	 elementele	 caracteristice	 ale	 regiunii	 pe	 care	

grupurile	 de	 lucru	 le	 consideră	 cele	 mai	 importante	 avantaje,	 respectiv	 dezavantaje	 ale	

acesteia.	

În	 baza	 rezultatelor	 de	 cercetare	 aflate	 la	 dispoziţia	 noastră,	 am	 reuşit	 să	 identificăm	

elementele	potenţiale	de	branding	prezentate	 în	tabelul	nr.	1,	pe	care	 le-am	grupat	 în	mai	
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multe	categorii,	pentru	ca	cititorul	să	îşi	poată	forma	mai	uşor	o	imagine	de	ansamblu	despre	

acestea:	

	

Tabelul	nr.1:	Cele	mai	importante	elementele	potențiale	de	brand	ale	regiunii	studiate	

Patrimoniu	construit		

Castelul	și	conacul	familiei	Bánffy		 Nușfalău	

Biserici	medievale	 Crasna,	Nușfalău		

Biserică	din	lemn	 Porț	(Marca)		

Rămășițele	Cetății	Valcău	 Valcău	de	Jos	

Valori	naturale	

Pădurea	Lapiș	 Nușfalău		

Mlaștina	de	la	Iaz	 Iaz	(Plopiș)		

Pășuni	cu	stejari		 Nușfalău,	Cerișa,	Cosniciu	de	 Jos	și	Cosniciu	de	Sus,	

Huseni	

Munții	Plopișului	 Valcău	de	Jos,	Halmășd,	Plopiș		

Lacul	de	acumulare	Vârșolț	 Crasna		

Ape	medicinale		 Boghiș		

Personalităţi	importante,	născute	în	regiune	sau	asociate	cu	regiunea	Sălajului	

Farkas	Cserey	(botanist)	 	 Crasna		

Aurel	Maxim	(horticultor)	 Crasna	

János	Arany	(poet)	 Nușfalău	

György	Ruzitska	(compozitor)	 Nușfalău	

Camelia	Corina	Burghele	(etnograf)	 Valcău	de	Jos		

Viorel	Ispas	(profesor	inginer)	 Valcău	de	Jos		

Vladimir	Pop	Mărcanu	(scriitor)	 Marca		

János	Viski	(compozitor)		 Zăuan		

Materii	prime	folosite	în	gastronomie	/	valori	gastronomice		

plăcintă		 Marca		

ciuperci		 Nușfalău		

miere	 Valcău	de	Jos		

vin		 Crasna,	Zăuan,	Boghiș,	Bilghez,	Leșmir		

țuică		 Crasna,	Boghiș1	

																																																													
1	Distilarea	este	genaral	valabilă	pentru	toată	regiunea	analizată.	
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Evenimente	publice		

Zilele	János	Arany		 Nușfalău		

Zilele	György	Bánffy		 Nușfalău	

Festivalul	plăcintei		 Marca		

Concursul	vinurilor	și	ziua	bărbaților		 Crasna		

Ziua	pâinii	–	recolta	tradițională	 Ip		

Concursul	tăietorilor	de	porci		 Nușfalău		

Zilele	satului		 Făgetu	

Tradiții	populare	și	conservarea	tradițiilor	

Enologie	și	vinării	 Crasna,	Boghiș,	Nușfalău,	Zăuan,	Bilghez,	Leșmir		

Dans	și	muzică	populară		 Crasna,	Nușfalău,	Ip,	Valcău	de	Jos	

Muzee	ale	satului	și	colecții	mai	mici2		 Iaz,	Crasna		

Localități	de	târg	 Crasna,	Nușfalău		

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	cercetărilor	proprii	din	regiune.	

Patrimoniu	construit	

Castelul	și	conacul	Bánffy	de	la	Nușfalău	a	fost	construit	 la	sfârșitul	secolului	al	XVIII-lea.	 În	

jurul	 conacului	 s-au	 păstrat	 locuințele	 de	 odinioară	 ale	 slujitorilor	 și	 ale	 supraveghetorilor	

acestora,	precum	și	 complexul	de	clădiri	 format	din	depozitul	de	grâne	și	din	grajd.	Un	alt	

castel	al	familiei	Bánffy	se	află	la	Boghiș,	aceasta	este	însă	o	clădire	mai	puțin	impunătoare.	

Din	 cadrul	 patrimoniului	 construit	 trebuie	 să	 evidențiem	 neapărat	 clădirea	 bisericii	

reformate	din	Crasna,	unul	dintre	monumentele	arhitecturale	cele	mai	 importante	din	Evul	

Mediu	târziu	ale	regiunii	Sălaj.	Cel	mai	spectaculos	element	al	bisericii	 îl	 reprezintă	tavanul	

cu	 casete	 pictate,	 cu	 numeroase	 reprezentări	 figurale	 biblice	 și	 animalice.	 În	 același	 timp,	

biserica	este	foarte	spectaculoasă	și	din	exterior	și	ar	putea	să	funcționeze	și	ca	un	element	

vizual	de	prezentare	a	regiunii.	O	altă	clădire	importantă	din	categoria	bisericilor	medievale	

se	găsește	la	Nușfalău.	Pe	lângă	biserica	reformată	de	la	Tășnad,	este	vorba	despre	cea	mai	

mare	biserică	medievală	din	regiunea	Sălajului.	Biserica	este	celebră	și	pentru	faptul	că	aici	a	

fost	 descoperită	 singura	 icoană	 medievală	 din	 regiunea	 Sălajului	 care	 s-a	 păstrat	 până	 în	

prezent.	O	altă	biserică	reprezentativă,	similară	celei	din	Crasna,	este	biserica	din	 lemn	din	

Porț,	 cel	 mai	 important	 element	 al	 patrimoniului	 construit	 din	 comuna	 Marca.	 Interiorul	

																																																													
2	Prezentarea	colecțiilor	vezi	în	subcapitolul	”Tradiții	populare	și	conservarea	tradițiilor”.	
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bisericii	 din	 lemn	 din	 Porț	 prezintă	 o	 bogată	 colecție	 de	 decorațiuni	 pictate	 și	 de	 icoane	

vechi.	 Cu	 toate	 că	 arhitectura	 comunității	 ortodoxe	 românești	 se	 caracterizează	 prin	

dominanța	bisericilor	din	lemn	în	întreaga	regiune	a	Sălajului,	în	zona	studiată	de	noi	biserica	

din	Porț	este	singura	care	s-a	păstrat	până	în	prezent.	Un	element	important	al	patrimoniului	

construit	 din	 Valcău	 de	 Jos	 este	 cetatea	 Valcăului.	 Ruinele	 cetății	 construite,	 probabil,	 pe	

parcursul	secolului	al	XIII-lea	se	află	și	astăzi	pe	dealul	de	deasupra	localității	Sub	Cetate.	

Valori	naturale	

Dintre	valorile	naturale,	putem	evidenția	Pădurea	Lapiș,	care	a	păstrat	vegetația	abundentă	

specifică	 regiunii	 Sălajului	 (observație:	 în	 documentele	 istorice,	 această	 regiune	 apare	 sub	

denumirea	 „Terra	 Ultra	 Sylvania“).	 Această	 zonă	 de	 protecţie	 naturală	 de	 importanță	

județeană	se	găsește	la	sud	de	Nușfalău	și	prezintă	o	faună	foarte	bogată,	oferind	un	spațiu	

vital	pentru	mai	mult	de	25	de	specii	de	păsări	protejate.	La	marginea	pădurii	se	află	și	trei	

heleșteie	 de	 dimensiuni	 reduse.	 Petecul	 de	mlaștină	 cu	 turbă	 de	 la	 Iaz,	 care	 reprezintă	 o	

zonă	 de	 protecție	 naturală	 începând	 din	 anul	 2000,	 aparține	 de	 comuna	 Plopiș.	 Cea	 mai	

celebră	 plantă	 a	 mlaștinii	 este	 „roua	 cerului“	 (Drosera	 rotundifolia),	 o	 plantă-relicvă	

provenită	din	era	glaciară.	În	apropierea	satelor	Nușfalău,	Cerișa,	Cosniciu	de	Jos	și	Cosniciu	

de	Sus,	respectiv	Huseni,	regăsim	pășuni	cu	stejari.	Trebuie	să	subliniem	faptul	că	pe	aceste	

pășuni	 cresc	 și	 copaci	 cu	 vârsta	 de	 mai	 multe	 sute	 de	 ani,	 dintre	 care	 unii	 au	 stat	 aici,	

probabil,	deja	în	anii	1700.	În	pădurile	de	stejari	întâlnim	frecvent	rădaşca	(Lucanus	cervus)	şi	

croitorul	 mare	 al	 stejarului	 (Cerambyx	 cerdo),	 specii	 protejate	 în	 întreaga	 Europa,	 care	

reprezintă	adevărate	rarități	mai	la	occident	de	noi.	Munții	Plopișului	se	află	la	graniţa	dintre	

judeţul	Sălaj	şi	Bihor,	făcând	parte	integrantă	a	rețelei	ecologice	europene	Natura	2000.	Este	

vorba	 și	 despre	 un	 loc	 preferat	 pentru	 drumeții	 și	 excursii,	 cunoscut	 mai	 ales	 în	 rândul	

localnicilor.	Zona	lacului	de	acumulare	Vârșolț	se	caracterizează	printr-o	bogăție	de	specii	de	

păsări.	În	prezent,	lacul	și	împrejurimile	sale	nu	mai	constituie	o	zonă	de	protecție	naturală.	

O	 altă	 bogăție	 naturală	 a	 regiunii	 constă	 în	 apa	 medicinală	 termală.	 În	 comuna	 Boghiș	

funcționează	 și	 în	 prezent	 o	 stațiune	 balneară	 termală	 și	 există	 planuri	 pentru	 înființarea	

unor	stațiuni	balneare	suplimentare	în	aceeași	comună	și	în	Nușfalău.	Potrivit	documentelor	

scrise,	 Zăuan-Băi,	 care	 aparține	 de	 comuna	 Ip,	 a	 făcut	 parte	 odinioară	 dintre	 stațiunile	
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balneare	 de	 cea	 mai	 bună	 calitate	 ale	 Ungariei,	 căzile	 de	 aici	 cu	 apă	 caldă	 însă	 nu	 mai	

funcționează	demult.		

	

Personalități	importante,	născute	în	regiune	sau	asociate	cu	regiunea	Sălajului	

Din	rândul	personalităților	importante,	născute	în	această	regiune,	se	cuvine	să	evidențiem	

numele	lui	Farkas	Cserey.	Aceast	pionier	în	domeniul	botanicii	 la	nivelul	întregii	Transilvanii	

s-a	născut	la	Crasna	și	a	înființat	prima	grădină	botanică	din	Transilvania	în	satul	său	natal.	În	

cele	din	urmă,	grădina	botanică	din	Crasna	a	fost	distrusă	în	urma	inundațiilor	repetate	și	a	

atitudinii	 necorespunzătoare	 a	 moștenitorilor.	 În	 2003,	 la	 Crasna,	 a	 fost	 ridicată	 o	 placă	

comemorativă	în	cinstea	lui	Cserey.	Tot	ls	Crasa	s-a	născut	Aurel	Maxim,	cercetător	științific	

și	cadru	didactic	la	Universitatea	de	Științe	Agricole	și	Medicină	Veterinară	din	Cluj-Napoca.	

El	 a	 descoperit	 pentru	 prima	 oară	 viespea	 semințelor	 de	 prun	 și	 pentru	 prima	 oară	 în	

România	 și	 a	 doua	 oară	 în	 lume	 virusul	 plum	pox	 la	 vișin.	 A	 publicat	 peste	 150	 de	 lucrări	

științifice	 în	 reviste	de	 specialitate	din	 țară	 și	din	 străinătate.	Tot	de	 regiunea	cercetată	 se	

leagă	persona	lui	Arany	János	Arany,	al	cărui	părinți	ar	proveni	din	satul	Nușfalău	iar	opera	

lui	cea	mai	celebră	ar	avea	strânse	legături	cu	aceste	meleaguri.	Nu	au	fost	identificate	surse	

care	 ar	 confirma	 acest	 lucru,	 însă	 acesta	 nu	 deteriorează	 cultul	 poetului,	 dimpotrivă,	 în	

comună	se	organizează	în	fiecare	an	Zilele	”Arany	János”,	la	fel	cum	și	biblioteca	locală	și	un	

parc	 îi	 poartă	 numele.	 Cu	 același	 sat	 este	 asociat	 și	 numele	 compozitorului	 și	 pianistului	

maghiar	 György	 Ruzitska,	 care	 a	 ajuns	 în	 Transilvania	 în	 1810	 și	 a	 servit	 ca	 preceptor	 la	

curtea	familiei	Bánffy.	În	comuna	Valcău	de	Jos	s-a	născut	Camelia	Corina	Burghele	folcloris	

și	muzeolog.	Începând	cu	anul	2001	este	membră	a	Societé	Internationale	d’Ethnologie	et	de	

Folklore	și	membră	a	Asociației	de	Științe	Ethnologice	din	România	între	2005	și	2010.	Tot	în	

comunia	 Valcău	 de	 Jos	 s-a	 născut	 Viorel	 Ispas,	 care	 din	 1992	 este	 prfesor	 inginer	 al	

Universității	 Tehnice	 din	 Cluj-Napoca.	 D	 enumele	 lui	 se	 leagă	 peste	 100	 de	 publicații	 de	

specialitate	 și	 patru	 brevete	 înegistrate.	 În	 zona	 cercetată	 la	 Marca	 și-a	 început	 studiile	

scriitorul	Vladimir	Pop	Mărcanu,	publicațiile	lui	aparînd	în	continu	înter	anii	1981	și	2008.	De	

asemenea,	 și	 numele	 lui	 János	 Viski,	 compozitor	 distins	 cu	 premiul	 Kossuth,	 este	 legat	 de	
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regiunea	Sălajului.	El	s-a	născut	într-o	familie	din	Zăuan	și,	după	terminarea	studiilor,	a	trăit	

și	a	creat	în	acest	sat.	

	

Valori	gastronomice		

În	opinia	noastră,	elementele	care	prezintă	potențialul	gastronomic	cel	mai	înalt	din	regiune	

sunt	plăcinta	din	Marca,	vinul	din	Crasna,	ciupercile	din	Nușfalău,	mierea	din	Valcău	de	Joc,	

respectiv	țuica	din	Boghiș	și	din	Crasna.	La	Marca,	 în	cadrul	zilelor	comunei,	se	organizează	

anual	și	festivalul	plăcintei.	Regiunea	deluroasă	a	Sălajului	oferă	condiții	de	relief	și	climatice	

excelente	 pentru	 viticultură.	 În	 acest	 sens,	 putem	 vorbi	 chiar	 și	 despre	 o	 regiune	 vinicolă	

tradițională.	 În	 regiunea	 studiată,	majoritatea	 producătorilor	 activează	 în	 comuna	 Crasna,	

Boghiș	și	 în	zona	satului	Zăuan.	Pivnițele	 individuale	și	șirurile	de	pivnițe	săpate	în	coastele	

nisipoase	ale	dealurilor	pot	să	reprezinte	o	importantă	atracție	turistică	a	regiunii.	Asemenea	

șiruri	 de	 pivnițe	 se	 regăsesc	 în	 zona	 satelor	 Leșmir	 și	 Bilghezd,	 însă	 starea	 acestora	 este	

serios	 periclitată.	 În	 Zăuan,	 găsim	 șiruri	 de	 pivnițe	 cu	 trei	 rânduri,	 unice	 în	 felul	 lor.	

Asigurarea	 posibilității	 de	 vizitare	 a	 șirurilor	 de	 pivnițe	 oferă	 unul	 dintre	 potențialurile	

turistice	 cele	mai	 importante	 ale	 regiunii.	 În	 apropierea	Nușfalăului	 cresc	 specii	 variate	de	

ciuperci	și	aici	se	regăsește	și	una	dintre	cele	mai	mari	ferme	de	ciuperci	din	România,	Boglar	

Champ.	 Așadar,	 creșterea	 ciupercilor	 reprezintă,	 în	 sine,	 o	 ramură	 economică	 foarte	

importantă,	 capabilă	 să	 contribuie	 la	 redresarea	 economică	 a	 regiunii.	 În	 același	 timp,	

ciupercile	ar	putea	fi	exploatate	și	ca	brand	comercial	și	gastronomic	al	regiunii.	Mierea	din	

Valcău	de	Jos	a	fost	apreciată	recent	de	către	botanistul	familiei	regale	britanice3,	iar	mierea	

amestecată	cu	mânătărci,	 specialitatea	producătorilor	 locali,	a	ajuns	să	participe	chiar	și	 la	

expoziția	 internațională	de	alimente	de	 la	Paris4.	Mierea	poate	deveni	un	brand	de	produs	

important	pentru	regiune,	cu	atât	mai	mult	cu	cât	este	comercializată	nu	numai	în	interiorul	

țării,	ci	ajunge,	cu	ajutorul	mediului	online,	și	în	Europa	de	Vest,	popularizând	și	în	acest	fel	

regiunea	studiată.	Țuică	se	îmbuteliază,	în	primul	rând,	la	Boghiș	și	la	Crasna,	tradiția	fierberii	

țuicii	este	însă	caracteristică	pentru	întreaga	regiune.	Spre	deosebire	de	vinicultură,	această	

																																																													
3	Digi24.ro:	Mierea	de	Sălaj,	produs	exclusivist	în	Europa		
4	GraiulSalajului.ro:	De	la	Valcău	de	Jos,	la	Paris		
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activitate	este	caracteristică	atât	pentru	satele	române,	cât	și	pentru	cele	maghiare.	Cea	mai	

importantă	 distilerie	 de	 țuică	 din	 această	 regiune	 se	 leagă	 de	 numele	 familiei	 Bánffy	 și	 a	

funcționat	 la	Nușfalău.	 În	 prezent,	 distileria	 stă	 părăsită	 și	 reprezintă,	 astfel,	 o	 posibilitate	

neexploatată	de	către	localnici.	

Evenimente	publice	

Dintre	 evenimentele	 publice,	 merită	 să	 evidențiem	 zilele	 János	 Arany,	 precum	 și	 cele	

dedicate	 lui	 György	 Bánffy	 (mai	 înainte,	 zilele	 Sfântului	 Gheorghe),	 respectiv	 festivalul	

plăcintei	de	la	Marca.	Zilele	János	Arany	sunt	organizate	în	 luna	octombrie	a	fiecărui	an	de	

către	administrația	locală,	biserica	reformată	și	școala	comunei.	Pe	parcursul	evenimentului	

de	 două	 zile,	 la	 Nușfalău	 au	 loc	 spectacole	 de	 dansuri	 populare,	 precum	 și	 concursuri	 de	

recitare	și	de	desen.	Zilele	György	Bánffy	sunt	organizate	de	către	Asociația	Culturală	György	

Bánffy	în	luna	aprilie	a	fiecărui	an.	Dintre	cele	mai	importante	puncte	din	program	fac	parte	

depunerea	de	coroane	 la	placa	memorială,	 casa	de	dansuri	populare,	 concursul	de	gătit	 și	

alte	 întreceri	 culturale	 și	 sportive.	 Festivalul	 plăcintei	 de	 la	 Marca	 (Festivalul	 Plăcinta	

Marcanului)	a	fost	organizat	pentru	prima	dată	în	anul	2011	în	cadrul	zilelor	comunei,	la	care	

au	 participat	 toate	 cele	 cinci	 sate	 care	 aparțin	 de	 comuna	 Marca.	 Grupurile-țintă	 ale	

evenimentelor	organizate	în	regiunea	studiată	se	limitează	la	așezările	implicate	(eventual,	la	

comuna	respectivă).	Mai	demult,	la	Crasna	se	organiza	și	un	festival	al	vinului.	În	prezent,	în	

sat	 se	 organizează	 un	 concurs	 de	 vinuri,	 asociat	 de	 ziua	 bărbaților.	 Posibilitățile	 de	

prezentare	 a	 meșteșugurilor	 tradiționale	 sunt	 ziua	 pâinii	 și	 ziua	 recoltei,	 organizată	 mai	

demult	cu	o	singură	ocazie	în	comuna	Ip,	însă	există	planuri	ca	evenimentul	să	fie	organizat	

din	nou	în	viitorul	apropiat,	respectiv	concursul	tăietorilor	de	porci,	care	a	fost	organizat	cu	a	

doua	ocazie	la	Nușfalău.	Dintre	zilele	satului,	organizate	în	regiune,	se	remarcă	evenimentul	

organizat	 în	 satul	 Făgetu,	 care	 aparține	 de	 comuna	 Plopiș,	 întrucât	 oferă	 o	 posibilitate	

excelentă	pentru	 comunitatea	 slovacă	 locală	 pentru	prezentarea	 valorilor	 și	 tradițiilor	 sale	

publicului	larg.	

Tradiții	populare	și	conservarea	tradițiilor		

Dintre	 tradițiile	 populare	 caracteristice	 pentru	 această	 regiune,	 am	 putea	 evidenția,	 în	

primul	rând,	viticultura	și	enologia.	Din	păcate,	în	prezent,	sunt	din	ce	în	ce	mai	puține	acele	
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persoane	 care	 se	 ocupă	 de	 această	meserie.	 Se	 constată	 totodată	 o	 aspitație	 ca	 speccile	

considerate	tradițional	transilvănene	cum	ar	fi	bacator	sau	oportoul	portugal	să	fie	readuse	

și	cultivate	din	nou.	Pe	lângă	vinicultură,	şi	cântecul	face	parte	din	viaţa	regiunii.	Nu	lipseşte	

însă	 din	 aceasta	 nici	 dansul;	 ansamblurile	 de	 dansuri	 populare	 funcţionează	 în	mai	multe	

sate:	 Gyöngyösbokréta	 (Ansamblul	 „Buchetul	 de	 perle“)	 –	 Crasna,	 Vadrózsák	 („Trandafirii	

sălbatici“)	şi	Kéknefelejcs	(„Floarea	de	nu-mă-uita	albastră“)	–	Nuşfalău,	Mákvirág	(„Floarea	

de	 mac“)	 –	 Ip,	 Ciberke	 –	 Zăuan5.	 Reprezentările	 de	 dansuri	 populare	 intră,	 de	 obicei,	 în	

programul	tuturor	manifestărilor	locale.	Taberele	de	dansuri	populare	se	organizează	regulat	

la	Crasna	şi	la	Boghiş.	Aproape	în	toate	satele	regăsim	muzee	ale	satului	sau	colecţii	mai	mici,	

însă	 acele	 localităţi	 care	 pun	 într-adevăr	 preţ	 pe	 acestea	 şi	 le	 prezintă	 corespunzător	 şi	

publicului-ţintă	sunt	mai	puţine.	Cel	mai	interesant	muzeu	al	satului	din	regiunea	studiată	se	

regăseşte	 în	 satul	 Iaz	 (comuna	 Plopiş).	 Iniţiatorul	 colecţiei,	 Ligia	 Bodea	 avea	 numai	 12	 ani	

atunci	 când	a	hotărât	 că	 va	 transforma	casa	bunicilor	ei	 într-un	muzeu	al	 satului.	Datorită	

acestei	decizii,	 ea	este	 considerată	 cel	mai	 tânăr	 colecţionar	din	 întreaga	 ţară.	 Satul	 Iaz	 se	

remarcă	în	cadrul	regiunii	studiate	şi	prin	faptul	că	găzduieşte	nu	mai	puţin	de	trei	astfel	de	

muzee	ale	satului	şi	colecţii	etnografice.	Se	poate	menționa	muzeul	satului	de	lângă	Iaz.	Alte	

colecții	mai	mici	 se	 găsesc	 în	 comuna	Marca	 (Șumal	 și	Marca),	 comuna	Halmășd	 (Aleuș	 și	

Halmășd),	 satul	 Ip,	 Valcău	 de	 Jos	 și	 Valcău	 de	 Sus,	 respectiv	 satul	 Nușfalău,	 unde	 famiile	

Torkos	și	Posta	gestionează	colecții	personale.		

	

	

	 	

																																																													
5	Studiu	în	domeniul	brandingului	local	și	al	promovării	locale.	Raport	intermediar:	studiu	privind	brandurile	
locale,	culturale	și	naturale,	p.	18.		
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2.	Descrierea	elementelor	critice		
	

În	general,	regiunea	studiată	de	noi	nu	a	reuşit	să	exploateze	adecvat	potenţialul	turistic	al	

valorilor	naturale	şi	culturale	existente.	Cauzele	acestui	fapt	sunt	multiple	şi	le	vom	prezenta	

mai	 detaliat	 în	 capitolul	 prezent.	 Pe	 parcursul	 determinării	 elementelor	 critice	 am	 luat	 în	

considerare	 atât	 concluziile	 primului	 studiu	 (Studiu	 în	 domeniul	 brandingului	 local	 și	 al	

promovării	 locale:	 studiu	 privind	 brandurile	 locale,	 culturale	 și	 naturale),	 cât	 şi	 rezultatele	

obţinute	 pe	 baza	 interviurilor	 realizate	 cu	 conducătorii	 grupurilor	 de	 lucru.	 Am	 acordat	 o	

atenţie	deosebită	 identificării	acelor	probleme	care	au	fost	evidenţiate	şi	 în	cadrul	planului	

de	dezvoltare	 regională	 (Planul	 de	Dezvoltare	Regională	al	Regiunii	 Transilvania	Nord-Vest	

2014-2020),	județeană	(Strategia	de	dezvoltare	a	județului	Sălaj	2014-2020),	respectiv	locală	

(Strategia	de	dezvoltare	locală	pentru	perioada	2014-2020	a	unității	administrativ	teritoriale	

Nușfalău).	Tabelul	de	mai	jos	prezintă	elementele	critice	identificate.	

Tabelul	nr.	2:	Elementele	critice	ale	regiunii	studiate	din	punctul	de	vedere	al	brandingului	local	

Patrimoniu	construit	

	

- Elemente	de	patrimoniu	construit	care	lipsesc	de	pe	listele	naţionale	

de	protecţia	monumentelor	arhitecturale	

- Elemente	 de	 patrimoniu	 construit	 aflate	 într-o	 stare	 care	 lasă	 de	

dorit	

- Lipsa	evenimentelor	organizate	la	castelele	şi	conacele	din	regiune	

Valori	naturale	

	

- Numărul	redus	al	zonelor	de	protecţie	naturală		

- Lipsa	traseelor	de	drumeţii	marcate		

- Conştientizarea	valorilor	în	comunităţile	locale	

	

Gastronomie	 şi	 produse	

locale	

	

- Vinicultura,	odinioară	atât	de	populară,	este	din	ce	 în	ce	mai	puţin	

caracteristică	

- Produse	care	servesc	numai	consumul	propriu	

- Produsele	existente	nu	sunt	promovate	corespunzător	

Evenimente	
- Lipsa	evenimentelor	de	interes	mai	larg	

- Lipsa	armonizării	calendarelor	evenimentelor	
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Tradiţii	populare	şi	

conservarea	tradiţiilor	

- Limitarea	folosirii	portului	popular	la	evenimentele	locale	

- Numărul	şi	starea	caselor	cu	caracter	tradiţional	

- Conştientizarea	valorilor	în	comunităţile	locale	

Infrastructură	turistică	

- Numărul	foarte	redus	al	unităţilor	de	cazare	

- Lipsa	traseelor	de	drumeţii	şi	de	bicicletă	marcate	

- Starea	nedezvoltată	a	serviciilor	turistice		

Promovare	turistică	

		

- Mijloacele	mediatice	care	prezintă	regiunea	(judeţul	Sălaj,	regiunea	

Sălajului)	 nu	 consideră	 aceasta	 o	 zonă	 de	 atracţie	 turistică	

importantă	

- Se	simte	lipsa	unei	strategii	de	promovare	unitare,	care	să	cuprindă	

întreaga	regiune	studiată	

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	cercetărilor	proprii	din	în	regiune.	

În	cazul	elementelor	de	patrimoniu	construit,	problema	cea	mai	importantă	constă	în	faptul	

că	 starea	 prezentă	 a	mai	multor	 clădiri	 care	 fac	 parte	 din	 această	 categorie	 lasă	 de	 dorit.	

Pentru	ca	aceste	clădiri	–	 în	primul	 rând,	 castelele	 şi	 conacele	din	 regiune	–	 să	atragă	mai	

mulţi	vizitatori,	este	 indispensabil	ca	starea	 lor	să	 fie	ameliorată	prin	 lucrări	de	restaurare.		

Accesarea	 fondurilor	 necesare	 pentru	 renovare	 este	 îngreunată	 de	 faptul	 că	 mai	 multe	

clădiri	 nu	 figurează	 pe	 listele	 naţionale	 de	 protecţia	 monumentelor	 arhitecturale.	 O	 altă	

problemă	 importantă	 constă	 în	 faptul	 că	 în	 aceste	 clădiri	 nu	 se	 organizează	 niciun	 fel	 de	

evenimente	sau	se	organizează	numai	foarte	puţine	evenimente.	În	vederea	exploatării	mai	

intensive	 a	 potenţialului	 turistic	 al	 regiunii,	 se	 recomandă	 ca	 aceste	 castele	 şi	 conace	 să	

găzduiască	diferite	evenimente	culturale.	

În	 regiunea	 studiată	 regăsim,	 în	 total,	 trei	 zone	 de	 protecţie	 a	 naturii	 (Munţii	 Plopişului,	

Pădurea	 Lapiş	 şi	mlaştina	 de	 la	 Iaz).	 Se	 recomandă	 indentificarea	mai	multor	 zone	 pentru	

declararea	acestora	drept	zone	de	protecţie	naturală.	Asemenea	zone	ar	putea	fi	păşunile	cu	

stejari	de	lângă	Nuşfalău,	Cerişa,	Cosniciu	de	Jos	și	Cosniciu	de	Sus,	respectiv	Huseni,	precum	

şi	 lacul	de	acumulare	Vârșolț,	 împreună	cu	împrejurimile	sale.	Conform	celor	constatate	de	

noi,	membrii	 comunităţii	 locale	nu	conştientizează	 întotdeauna	 într-o	măsură	 suficientă	ce	

fel	de	valori	îi	înconjoară,	această	observaţie	fiind	valabilă	atât	pentru	valorile	naturale,	cât	şi	
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pentru	 cele	 culturale.	 Peisajul	 natural	 relativ	 neatins	 şi	 fauna	 bogată	 reprezintă,	 probabil,	

cele	mai	 importante	 valori	 ale	 regiunii,	 drept	 pentru	 care	 se	 cuvine	 să	 acordăm	o	 atenţie	

deosebită	 conservării	 acestora.	 În	 vederea	 exploatării	 potenţialului	 turistic,	 se	 recomandă	

amenajarea	unor	trasee	de	drumeţii	şi	amplasarea	unor	indicatoare	de	informare	turistică.	

În	ceea	ce	priveşte	gastronomia	 locală,	vinicultura	este	domeniul	de	care	se	 leagă	tradiţiile	

locale	cele	mai	importante.	În	această	regiune,	din	ce	în	ce	mai	puţini	producători	se	ocupă	

cu	vinicultura	şi	nici	măcar	cei	care	produc	vin	nu	au	posibilitatea	să	îşi	 îmbutelieze	şi	să	îşi	

eticheteze	 produsele	 ori	 nu	 beneficiază	 de	 condițiile	 culturale	 necesare	 îmbutelierii	 în	

viniculturi	de	mărimi	mai	reduse.	Drept	consecinţă,	mai	multe	mii	de	litri	de	vin	de	calitate	

sunt	 tratate	 anual	 ca	 alcool	 industrial.	 În	 vederea	 revigorării	 tradiţiilor	 de	 odinioară	 ale	

viniculturii	 în	 această	 regiune,	 ar	 fi	 necesari	 următorii	 paşi:	 asigurarea	 sprijinului	

administraţiei	 locale	 pentru	 producătorii	 de	 vin,	 organizarea	 unor	 târguri	 tradiţionale	 şi	

evenimente	 gastronomice	 în	 regiune,	 înfiinţarea	 unei	 asociaţii	 care	 să	 reunească	

producătorii	 locali	 de	 vinuri,	 consultarea	 cu	 producătorii	 de	 vin	 de	 succes	 din	 țară	 și	 din	

străinătate.	Pe	 lângă	struguri,	regiunea	mai	oferă	multe	alte	tipuri	de	fructe.	Utilizarea	mai	

eficientă	a	acestor	fructe	ar	reprezenta	o	altă	posibilitate	care	ar	merita	să	fie	exploatată	de	

către	 populaţia	 locală.	 După	 cum	 am	 constatat,	 membrii	 comunităţilor	 locale	 produc,	 în	

prezent,	 dulceţuri,	 sucuri	 de	 fructe	 şi	 ţuică	 pentru	 uz	 propriu.	 Nu	 există	 asociaţii	 care	 să	

reunească	 producătorii	 locali,	 să	 proceseze	 producţia	 şi	 să	 asigure	 posibilităţile	 de	

valorificare	pentru	aceste	produse.	Din	categoria	produselor	locale,	nici	produsele	existente	

deja	nu	se	bucură	de	reprezentarea	cuvenită.	Ciurpercile	din	Nuşfalău	şi	mierea	din	comuna	

Valcău	de	Jos	reprezintă	produse	locale	caracteristice	care	ar	merita	să	fie	popularizate	într-

un	cerc	cât	mai	 larg.	De	asemenea,	s-ar	putea	organiza	chiar	şi	diferite	evenimente	în	jurul	

produselor	respective	în	această	regiune.	

În	 ceea	 ce	 priveşte	 diferitele	 evenimente	 organizate	 în	 regiune,	 cea	 mai	 importantă	

problemă	constă	 în	 faptul	că	aceste	manifestări	nu	sunt	capabile	să	ajungă	 la	grupuri-ţintă	

mai	largi,	ci	se	limitează	la	localitatea	dată	sau,	în	cel	mai	bun	caz,	la	comuna	respectivă.	Prin	

urmare,	evenimentele	existente	ar	merita	să	fie	armonizate	reciproc	în	aşa	fel	încât	cele	mai	

importante	 evenimente	 ale	 regiunii	 să	 se	 succeadă	 într-o	 anumită	 ordine,	 iar	 perioadele	
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lipsite	de	evenimente	să	fie	completate,	dacă	este	posibil,	cu	noi	manifestări.	Se	recomandă	

ca	evenimentele	aduse	în	prim-plan	să	fie	cele	legate	de	prezentarea	valorilor	locale,	precum	

zilele	 mierii	 din	 Valcău	 de	 Jos,	 festivalul	 ciupercii	 și	 târgul	 produselor	 tradiționale	 din	

Nușfalău	sau	festivalul	vinului	și	zilele	de	târg	din	Crasna.		

În	ceea	ce	privește	conservarea	tradițiilor,	am	evaluat	ca	un	element	critic	starea	clădirilor	cu	

caracter	 tradițional,	 respectiv	 lipsa	 de	 conștientizare	 din	 partea	 localnicilor	 cu	 privire	 la	

valorilor	naturale	 care	 îi	 înconjoară,	problemă	pe	 care	am	mai	 amintit-o	 	 deja.	 În	prezent,	

folosirea	 portului	 popular	 se	 limitează	 la	 evenimentele	 locale,	 iar	 casele	 care	 păstrează	

caracterul	 tradițional	 se	 află,	 de	 cele	 mai	 multe	 ori,	 într-o	 stare	 dărăpănată	 și	 stau	

abandonate.	

În	ceea	ce	privește	lipsa	infrastructurii	turistice,	cea	mai	importantă	problemă	constă	în	lipsa	

unităților	 de	 cazare.	 Posibilitățile	 de	 cazare	 pe	 care	 le-am	 descoperit	 în	 regiunea	 studiată	

sunt	 discutate	mai	 detaliat	 în	 capitolul	 3.	 Lipsa	 unităților	 de	 cazare	 trimite	 la	 faptul	 că,	 în	

prezent,	 turismul	 organizat	 se	 practică	 numai	 la	 un	 nivel	 minimal	 în	 regiune.	 Tocmai	 de	

aceea,	în	vederea	exploatării	potențialului	turistic	al	regiunii,	se	recomandă	construirea	unei	

infrastructuri	 turistice	 complete,	 cu	 unități	 de	 cazare,	 restaurante,	 trasee	 de	 drumeții	

marcate,	indicatoare	turistice	etc.	

La	ultimul	punct	am	evidențiat	 lipsurile	 legate	de	promovarea	turistică.	Pe	baza	evaluărilor	

de	 până	 acum,	 se	 poate	 afirma	 că	 regiunea	 studiată	 de	 către	 noi	 nu	 figurează	 în	 rândul	

obiectivelor	turistice	prezentate	ca	fiind	de	primă	importanță	ale	zonei	și	regiunea	duce	lipsă	

de	 o	 strategie	 de	 promovare	 construită	 sistematic.	 La	 această	 idee	 trimite	 și	 faptul	 că	 nu	

există	un	consens	între	suprafețele	mediatice	care	prezintă	regiunea	cu	privire	la	obiectivele	

turistice	 cele	 mai	 importante	 și	 referitor	 la	 serviciile	 turistice	 care	 stau	 la	 dispoziția	

vizitatorilor	 în	 diferitele	 localități.	 Localitățile	 individuale	 nu	 își	 au	 imaginea	 proprie	 și	 nu	

există	pilonii	bine	determinați	pe	care	această	imagine	s-ar	putea	construi.	De	foarte	multe	

ori,	 agențiile	 turistice	 nu	 publică	 informații	 de	 o	 calitate	 corespunzătoare	 și	 suficient	 de	

actuale.	 Mai	 mult	 decât	 atât,	 în	 unele	 cazuri,	 agențiile	 nu	 comunică	 nici	 măcar	 de	

informațiile	 de	 bază	 necesare	 (de	 exemplu,	 cele	 cu	 privire	 la	 posibilitățile	 de	 cazare	 ale	

turiștilor	care	vizitează	regiunea).		 	
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3.	Propunere	plan	turistic	
	

În	acest	capitol,	prezentăm	detaliat	cele	mai	importante	elemente	ale	infrastructurii	turistice	

din	regiunea	studiată:	unitățile	de	cazare	și	masă,	furnizorii	de	informații,	respectiv	celelalte	

instituții	asociate	cu	turismul	local.	

3.1	Unități	de	cazare	și	masă			
	

Potrivit	 informațiilor	 Institutului	 Național	 de	 Statistică	 referitoare	 la	 anul	 2014,	 în	 județul	

Sălaj	se	regăsesc,	în	total,	55	de	unități	de	cazare,	ceea	ce	înseamnă	aproape	1600	de	locuri	

de	cazare	pentru	turiști.	În	baza	statisticilor	referitoare	la	anul	2014,	aceste	unități	de	cazare	

au	servit	în	anul	respectiv	32300	turiști,	care	au	petrecut,	în	total,	78500	de	nopți	în	unitățile	

de	cazare	din	regiunea	studiată.	Nivelul	de	exploatare	anual	mediu	al	unităților	de	cazare	din	

județul	 Sălaj	 este	 de	 aproximativ	 15%.	 Unitățile	 de	 cazare	 din	 județ	 sunt	 prezentate	 în	

tabelul	nr.	3.	

Tabelul	nr.	3:	Distribuția	pe	tipuri	a	unităților	de	cazare	din	județul	Sălaj	

tipul	unității	de	cazare	 numărul	unităților	

pensiune	 30	

vilă	turistică	sau	bungalou		 11	

hotel	sau	motel	 10	

cabane	turistice	 1	

campinguri	 1	

tabere	pentru	tineret	 1	

hosteluri	 1	

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	cercetărilor	proprii	din	regiune.	

Spre	deosebire	de	aceste	 informații,	pagina	web	a	administrației	publice	 locale	a	 județului	

Sălaj	prezintă	numai	45	de	posibilități	de	cazare,	iar	dacă	studiem	paginile	web	din	România,	

din	Ungaria	și	cele	internaționale,	dedicate	căutării	și	rezervării	unor	locuri	de	cazare	pentru	

turiști,	ajungem	la	concluzia	că	numărul	real	al	unităților	funcționale	în	prezent,	care	primesc	

oaspeți,	 este	 undeva	 între	 25	 și	 35	 în	 întregul	 județ	 Sălaj.	 Pe	 pagina	web	 a	 administrației	
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publice	 locale	 a	 județului	 Sălaj	 regăsim,	 în	 total,	 8	 locuri	 de	 cazare	 situate	 în	 regiunea	

studiată	 de	 noi,	 în	 timp	 ce	 paginile	 web	 care	 oferă	 soluții	 pentru	 căutarea	 și	 rezervarea	

locurilor	de	cazare	ne-au	dat	2-3	rezultate	din	această	regiune	în	urma	căutării.	În	tabelul	nr.	

4	am	sintetizat	unitățile	de	cazare	care	se	situează	în	regiunea	studiată.	

Tabelul	nr.	4:	Unitățile	de	cazare	care	se	regăsesc	în	regiunea	studiată	

denumirea	unității	de	cazare	 tipul	unității	de	cazare	 localitatea	

Trifoiaș	 panzió	 Boghiș	

Cetatea	 pensiune	 Boghiș	

Casa	Markus	 pensiune	 Boghiș	

Casa	Grande	 pensiune	 Boghiș	

Aroma	de	Primăvară	 pensiune	 Boghiș		

Casa	Renata	 pensiune	 Boghiș	

Oazis	 bungalou	 Boghiș	

Pensiunea	Ana	 pensiune	 Crasna	

Motel	Trans	Bitum	 motel	 Ip	

Casa	Fekete	 casă	de	închiriat	pe	timpul	verii	 Boghiș	

Boghiș	Băi	 căsuțe	de	închiriat	 Boghiș	

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	cercetărilor	proprii	din	regiune.	

Alte	posibilități	de	cazare	pentru	turiștii	care	vizitează	regiunea	constă	în	folosirea	corturilor,	

închirierea	unor	camere	în	casele	localnicilor	sau	în	cazarea	în	orașele	din	apropiere,	precum	

Șimleu	Silvaniei	(aflat	la	12	km	de	Nușfalău)	sau	Zalău	(situat	la	35	km	de	Nușfalău	și	la	20	km	

de	Crasna).	Printre	unitățile	de	cazare	enumerate	în	tabelul	de	mai	jos,	există	trei	unități	în	

care	funcționează	restaurante:	pensiunea	Aroma	de	Primăvară,	pensiunea	Cetatea	și	Boghiș	

Băi.	Pe	 lângă	acestea,	mai	regăsim	unități	de	alimentație	 în	Nușfalău,	 lângă	Crasna	și	 în	 Ip.	

Unitățile	respective	de	alimentație	sunt	prezentate	în	tabelul	nr.	5.	

Tabelul	nr.	5:	Unitățile	de	alimentație	din	regiunea	studiată		

denumirea	restaurantului	 localitatea	

restaurantul	pensiunii	Aroma	de	Primăvară		 Boghiș	

restaurantul	pensiunii	Boghiș	Băi		 Boghiș	

restaurantul	pensiunii	Cetatea		 Boghiș	

restaurantul	Daya	Ambient		 Nușfalău	



	

17	
	

restaurantul	Grossman		 Nușfalău	

barul	și	pizzeria	Rustiq		 Nușfalău		

barul	și	pizzeria	Dragon		 Nușfalău	

sala	de	evenimente	și	restaurantul	Trans	Bitum		 Ip	

restaurantul	pensiunii	Ana		 Crasna	

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	cercetărilor	proprii	din	regiune.	

Paginile	 web	 ale	 agențiilor	 de	 informare	 turistică	 nu	 menționează	 toate	 unitățile	 de	

alimentație	 publică	 din	 cele	 prezentate	 mai	 sus.	 De	 exemplu,	 la	 Nușfalău,	 apare	 numai	

restaurantul	Daya	Ambient.	Or,	 în	 acest	 sat	mai	 funcționează	un	 restaurant	 (Grossman)	 și	

două	pizzerii	(Rustiq	și	Dragon).		

3.2	Centre	de	informare	turistică		
	

Înființarea	centrelor	de	informare	turistică	a	fost	sprijinită	de	către	Ministerul	Agriculturii	și	

Dezvoltării	 Rurale	 prin	 Agenția	 pentru	 Finanțarea	 Investițiilor	 Rurale	 (AFIR).	 Din	 cele	 8	

comune	din	 regiune,	 în	5	 comune	se	 regăsesc	astfel	de	centre	de	 informare.	 În	 tabelul	de	

mai	jos,	prezentăm	aceste	centre	de	informare.	

Tabelul	nr.	6:	Centrele	de	informare	turistică	din	regiunea	studiată	

Comuna	 Pagina	web	a	centrului	de	informare	turistică		

comuna	Marca	 -	

comuna	Ip	 -	

comuna	Boghiș	 -	

comuna	Halmășd	 www.turismhalmasd.ro	

comuna	Plopiș	 www.centruturisticplopis.ro	

comuna	Crasna	 www.turismcrasna.ro	

comuna	Nușfalău	 www.centruturisticnusfalau.ro	

comuna	Valcău	de	Jos	 www.turismvalcaudejos.ro	

Sursa:	Tabel	întocmit	în	baza	sondajelor.	

Din	 rândul	 centrelor	 de	 informare	 turistică	 se	 remarcă	 cel	 din	 comuna	 Valcău	 de	 Jos,	

respectiv	 din	 Crasna,	 prin	 imaginea	 proprie	 pe	 care	 au	 dezvoltat-o.	 De	 regulă,	 conținutul	

paginilor	web	este	accesibil	numai	 în	 limba	română,	cu	excepția	paginii	web	a	Nușfalăului,	
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care	poate	 fi	 accesat	 în	 trei	 limbi	 (română,	maghiară	 și	 engleză).	Pe	paginile	web	apar,	de	

regulă,	și	unitățile	de	cazare	și	de	alimentație	din	regiune	(cu	excepția	comunelor	Valcău	de	

Jos,	Plopiș	și	Crasna).	Despre	evenimentele	locale	ne	informează	numai	pagina	web	dedicată	

turismului	a	comunei	Valcău	de	Jos.	Totodată,	niciuna	dintre	suprafețele	online	nu	dispune	

de	 un	 calendar	 al	 evenimentelor.	 Opțiunea	 integrării	 rețelelor	 de	 socializare	 este	 folosite	

numai	 în	 cazul	 paginii	 web	 a	 comunei	 Valcău	 de	 Jos.	 Potrivit	 informațiilor	 noaste,	 și	 în	

comuna	Boghiș	există	planuri	pentru	înființarea	unui	centru	de	informare	turistică.	

3.3	Facilități	turistice	
	

Un	element	organic	al	infrastructurii	turistice	din	zonă	constă	în	muzeele	satului	și	în	casele	

regionale,	respectiv	în	facilitățile	care	fac	posibile	diferite	activități	de	divertisment.		

Dintre	 localitățile	 cu	muzee	de	 sat	pot	 fi	 evidențiate	 Iaz,	 inde	există	 trei	muzee	de	 interes	

local,	respectiv	Crasna,	centrul	de	comuna.	Colecții	mai	mici	pot	fi	identificate	în	mai	multe	

sate	 cum	 ar	 fi	 Marca	 și	 Șumal	 (comuna	 Marca),	 Halmășd	 și	 Aleuș	 (comuna	 Halmășd),	 Ip	

(comuna	Ip),	Nușfalău	(comuna	Nușfalău),	respectiv	Valcău	de	Jos	și	Valcău	de	Sus	(comuna	

Valcău	de	Jos).		

Dintre	 activitățile	 de	 divertisment,	 merită	 să	 evidențiem	 drumețiile,	 pescuitul	 sportiv	 și	

călăritul.	 Traseele	 de	 drumeții	 pornesc,	 de	 regulă,	 din	 comuna	 Plopiș:	 Plopiș	 –	 Făgetu	 –	

Aușeu	 (jud.	 Bihor),	 Iaz	 –	Valea	 Izlazului	 –	 Cujlen	 –	 Borod	 (jud.	 Bihor)	 și	 Iaz	 –	Valea	 Șesii	 –	

Preoteasa	(com.	Valcău	de	Jos).		

Posibilități	de	pescuit	există	lângă	Nușfalău	(lacul	Balta	mea	și	trei	lacuri	pentru	pescuit	mai	

mici	în	apropierea	Pădurii	Lapiș),	precum	și	la	lacul	de	acumulare	Vârșolt	de	lângă	Crasna.	Cei	

interesați	de	călărit	au	posibilitatea	să	viziteze	herghelia	de	cai	„Bonanza“	din	Nușfalău.	
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4.	Propunere	tipuri	de	turism		
	

4.1	Turismul	cultural	și	turismul	de	patrimoniu	
	

Definiție:	Turismul	de	patrimoniu	face	parte	din	turismul	cultural.	Gábor	Michalkó	și	Tamara	

Rátz	 definesc	 conceptul	 din	 urmă	 în	 felul	 următor:	 „În	 abordare	 cea	 mai	 largă,	 turismul	

cultural	 reprezintă	un	produs	 turistic	al	 cărui	element	central	 constă	 în	puterea	de	atracție	

care	satisface	nevoile	 intelectuale	ale	turiștilor,	 în	sensul	cel	mai	 larg	al	 termenului.	 Într-un	

sens	 mai	 restrâns,	 turismul	 cultural	 reprezintă	 o	 călătorie	 întreprinsă	 dintr-o	 motivație	

culturală;	 de	 exemplu,	 vizitarea	 monumentelor	 arhitecturale	 și	 a	 siturilor	 de	 patrimoniu,	

participarea	la	festivaluri,	vizitarea	expozițiilor,	muzeelor	sau	concertelor,	călătoria	de	studiu	

sau	pelerinajul.“6	Potrivit	definiției	lui	Swarbrooke,	este	vorba	despre	„un	tip	de	turism	bazat	

pe	 patrimoniul	 cultural,	 în	 cazul	 căruia	 patrimoniul	 reprezintă,	 pe	 de	 o	 parte,	 un	 element	

central	al	produsului	turstic,	pe	de	altă	parte,	motivația	principală	pentru	turiști“.7			

Situația	din	prezent:	elementele	de	patrimoniu	construit	cu	cel	mai	mare	potențial	 turistic	

din	regiunea	studiată	sunt	fostele	reședinţe	nobiliare,	printre	care	castelul	și	conacul	Bánffy	

din	Nușfalău	și	din	Boghiș,	respectiv	lăcașele	de	cult,	precum	și	bisericile	refomate	din	Crasna	

și	 din	 Nușfalău,	 respectiv	 biserica	 ortodoxă	 din	 lemn,	 în	 satul	 Porț.	 Fostele	 reședinţe	

nobiliare	ale	familiei	Bánffy	necesită	renovare,	deoarece,	în	starea	lor	prezentă,	acestea	nu	

pot	fi	considerate	obiective	turistice	reale.	Renovarea	patrimoniului	construit	al	regiunii	este	

îngreunat	 de	 faptul	 că	 numeroase	 clădiri	 nu	 figurează	 pe	 listele	 naţionale	 de	 protecţia	

monumentelor	arhitecturale.	

Recomandări:	Se	recomandă	 includerea	elementelor	de	patrimoniu	construit	care	prezintă	

potențial	turistic	real	pe	listele	monumentelor	arhitecturale	naționale,	precum	și	renovarea	

fostelor	reședințe	nobiliare	ale	familiei	Bánffy,	pentru	ca	acestea	să	poată		fi	vizitate	de	către	

turiști,	alături	de	organizarea	regulată	a	unor	evenimente	culturale	în	aceste	locații.	În	zona	

mai	largă	a	regiunii	studiate	se	regăsesc	mai	multe	clădiri	nobiliare	vechi,	care	ar	merita	să	
																																																													
6	Michalkó	–	Rátz,	2005:	A	kulturális	turizmus	élmény-gazdaságtani	szempontjai,	pp.	164-165.		
7	Swarbrooke,	1994:	The	Future	of	the	Past:	Heritage	Tourism	Into	the	21st	Century,	p.	70.		
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fie	 prezentate	 pe	 parcursul	 unor	 tururi	 ghidate:	 cetatea	 Báthory	 de	 la	 Șimleu	 Silvaniei,	

castelul	Degenfeld-Schomburg	de	la	Balc,	castelul	Bay	de	la	Treznea,	castelul	Wesselényi	de	

la	Jibou,	castelul	Károlyi	de	la	Carei,	castelul	Teleki	de	la	Coltău,	cetatea	și	castelul	Karolyi	din	

Ardud,	respectiv	castelele	Bánffy	de	la	Bonțida	și	de	la	Răscruci.		

	

4.2	Turismul	legat	de	evenimente	
	

Definiție:	 Turismul	 legat	 de	 evenimente	 reprezintă	 acel	 tip	 de	 turism	 în	 cadrul	 căruia	

evenimentul/evenimentele	organizate	în	regiunea	respectivă	constituie	obiective	de	atracție	

turistică	 și	 îndeplinesc	 un	 rol	 în	 construirea	 imaginii	 localității	 sau	 regiunii.8	 Mai	 demult,	

această	ramură	turistică	a	fost	subordonată	altor	forme	ale	turismului	(turismul	profesional	

–	 conferințe,	 turismul	 sportiv	 –	 evenimente	 mondiale,	 turismul	 cultural	 –	 festivaluri,	

concerte).	În	prezent,	turismul	legat	de	anumite	evenimente	este	tratat	din	ce	în	ce	mai	mult	

ca	o	ramură	turistică	de	sine	stătătoare.	

Situația	 din	 prezent:	 evenimentele	 organizate	 în	 regiune	 nu	 sunt	 capabile	 să	 se	 adreseze	

unor	 grupuri-țintă	mai	 largi.	 Astfel,	 grupul-țintă	 al	 evenimentelor	 se	 limitează	 la	 așezarea,	

respectiv	 la	 comuna	 organizatoare.	 Există	 foarte	 puține	 evenimente	 care	 prezintă	 un	

caracter	 specific	 regiunii	 și	 care	 să	 aibă	 în	 centrul	 lor	 valorile	 individuale	 ale	 așezărilor,	

respectiv		ale	comunelor	individuale.	

Recomandări:	 Promovarea	 evenimentelor	 existente	 într-un	 cadru	 mai	 larg	 și	 implicarea	

așezărilor,	 respectiv	 a	 comunelor	 din	 zonă	 în	 evenimentele	 locale.	 Organizarea	 unor	

evenimente	 noi,	 dedicate	 evidențierii	 valorilor	 locale;	 de	 exemplu,	 festivalul	 ciupercilor	 la	

Nușfalău,	 zilele	 mierii	 la	 Valcău	 de	 Jos,	 târgul	 produselor	 tradiționale	 la	 Crasna	 și/sau	 la	

Nușfalău,	 balul	 recoltei	 și	 festivalul	 vinului	 la	 Crasna.	 Armonizarea	 calendarului	

evenimentelor	 existente	 deja	 cu	 evenimentele	 noi,	 pentru	 ca	 cei	 care	 vizitează	 să	 aibă	

întotdeauna	evenimente	la	care	pot	să	participe.	

	

																																																													
8	Getz,	2008:	Event	tourism:	Definition,	evolution,	and	research,	p.	422.		
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4.3	Turismul	rural		
	

Definiție:	 Turismul	 rural	 poate	 fi	 conceput,	 într-un	 sens	 mai	 restrâns,	 ca	 o	 formă	 de	

completare	 a	 veniturilor	 familiilor	 de	 la	 țară.	 În	 sensul	 mai	 larg	 al	 termenului,	 toate	

activitățile	turistice	de	la	țară	se	includ	în	această	categorie.	În	studiul	prezent,	considerăm	

drept	 revelantă	 interpretarea	mai	 restrânsă	 a	 conceptului	 de	 turism	 rural.	 Potrivit	 acestei	

interpretări,	 „turismul	 rural	 înseamnă	 faptul	 că	 locuitorii	 satelor	 pun	 la	 dispoziția	 turiștilor	

încăperile	nefolosite	din	cadrul	propriilor	case,	ca	activitate	de	completare	a	veniturilor,	pe	

lângă	ocupația	lor	principală	(agricultura	sau	industria).“9	Turismul	rural	include	serviciile	de	

primire	 a	 turiștilor,	 printre	 care	 cazarea,	 mesele	 oferite	 vizitatorilor	 și	 organizarea	 de	

programe	pentru	turiști.	Potrivit	lui	Gábor	Michalkó,	în	cadrul	turismului	rural,	exploatarea	în	

scopuri	turistice	a	caselor	private	de	la	țară	este	asociată	cu	prezentarea	valorilor	mediului	

natural	și	ale	vieții	de	la	țară.	În	cadrul	turismului	rural,	turiștii	au	ocazia	să	cunoască	viața	de	

la	 țară,	 tradițiile	 și	 obiceiurile	 locale,	 precum	 și	 mâncărurile	 și	 băuturile	 locale.	 În	 același	

timp,	 oaspeții	 se	 pot	 alătura	 localnicilor	 în	 cadrul	 muncilor	 agricole	 și	 al	 celor	 din	 jurul	

casei.10		

Situația	din	prezent:	regiunea	studiată	poate	fi	atractivă	pentru	turiști	datorită	caracterului	

intact	 pe	 care	 îl	 prezintă,	 dat	 fiind	 faptul	 că	 vizitatorii	 acesteia	 obțin	 o	 perspectivă	 asupra	

unui	mediu	natural,	de	tip	arhaic.	Dezvoltarea	turismului	rural	este	îngreunată	de	faptul	că	

majoritatea	 caselor	 construite	 în	 stil	 tradițional	 stau	 astăzi	 părăsite.	 În	 același	 timp,	 este	

îndoielnică	 și	 deschiderea	 localnicilor	 spre	 astfel	 de	 activități.	 În	 prezent,	 localitățile	 din	

regiunea	studiată	nu	exploatează	aproape	deloc	posibilitățile	inerente	turismului	rural.	

Recomandări:	 Se	 recomandă	 crearea	 posibilităților	 de	 cazare	 și	 alimentație	 necesare	

dezvoltării	turismului	rural,	elaborarea	unor	programe	de	petrecere	a	timpului	 liber	pentru	

oaspeți	 și	 asigurarea	 canalelor	 de	 comunicare	 necesare	 pentru	 popularizarea	 turismului	

rural.	

																																																													
9	Csizmadia,	1993:	Falusi	turizmus	–	környezetbarát	turizmus	oktatási	összefüggései.		
10	Michalkó,	2004:	A	turizmuselmélet	alapjai,	p.	158.		
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4.4	Gastroturismul			
	

Definiție:	În	categoria	gastroturismului	se	includ	călătoriile	întreprinse	cu	scopul	cunoașterii	

valorilor	gastronomice	ale	unei	regiuni.11		În	cadrul	acestei	forme	de	turism,	accentul	se	pune	

pe	 gustarea	 mâncărurilor	 și	 băuturilor	 caracteristice	 ale	 localității,	 pe	 participarea	 la	

festivalurile	 gastronomice	 și	 pe	 cunoașterea	mai	 profundă	 a	 gastronomiei	 dintr-o	 anumită	

regiune.	

Situația	 din	 prezent:	 Gastroturismul	 este	 strâns	 asociat	 cu	 turismul	 rural	 (gustarea	

mâncărurilor	 și	 băuturilor	 tradiționale)	 și	 cu	 turismul	 legat	 de	 evenimente	 (participarea	 la	

evenimente	 gastronomice).	 În	 ceea	 ce	 privește	 gastroturismul,	 nu	 putem	 evidenția	

mâncăruri	 locale	 cu	 adevărat	 caracteristice.	 Există	 însă	 câteva	produse	 locale,	 printre	 care	

ciupercile,	mierea	sau	plăcinta,	pe	care	s-ar	putea	construi	cu	succes	gastroturismul	regiunii.	

Față	de	mâncăruri,	cultura	băuturilor	dispune	de	o	tradiție	mai	bogată	 în	regiune,	dat	fiind	

faptul	 că	 această	 zonă	 a	 fost	 cândva	 o	 regiune	 vinicolă	 importantă.	 În	 cadrul	 regiunii	

studiate,	tradițiile	cele	mai	bogate	ale	viniculturii	pot	fi	 întâlnite,	în	primul	rând,	în	comuna	

Crasna,	unde	se	organizează	până	în	prezent	și	diferite	evenimente	legate	de	cultura	vinului.	

Pe	 lângă	 Crasna,	 această	 meserie	 are	 vechi	 tradiții	 și	 în	 satele	 Zăuan,	 Nușfalău,	 Boghiș,	

Leșmir	și	Bilghez.	Din	nefericire,	în	prezent,	din	ce	în	ce	mai	puțini	producători	se	ocupă	cu	

cultivarea	strugurilor	și	cu	producerea	vinului.	Acest	lucru	îl	indică	și	faptul	că	tot	mai	multe	

șiruri	de	pivnițe	stau	părăsite,	mai	ales	în	zona	satelor	Leșmir	și	Bilghez.	Una	din	problemele	

generale	 constă	 în	 faptul	 că,	 de	 cele	mai	multe	 ori,	 producătorii	 nu	 au	 posibilitatea	 să	 își	

îmbutelieze	 și	 să	 își	 eticheteze	 vinurile,	 respectiv	 nu	 beneficiază	 de	 condițiile	 culturale	

necesare	îmbutelierii	vinului	în	viniculturi	de	dimensiuni	mai	reduse.	

Recomandări:	 Calitatea	 vinurilor	 ar	 permite	 fundamentarea	 mai	 eficientă	 a	 promovării	

turistice	a	zonei	pe	turismul	vinului.	Pentru	aceasta	 însă,	regiunea	ar	avea	nevoie	de	vinuri	

îmbuteliate	 și	 etichetate	 corespunzător,	 precum	 și	 de	 cât	 mai	 multe	 modalități	 prin	 care	

această	formă	a	turismului	poate	fi	popularizată,	printre	care,	de	exemplu,	organizarea		unor	

																																																													
11	Bujdosó,	Kerekesné,	Ujvári,	2012:	Gasztronómia	a	vendéglátásban.		
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programe	 de	 vizite	 a	 pivnițelor,	 degustări	 de	 vin	 în	 pivnițe	 și	 castele,	 serate	 și	 baluri	 ale	

vinului,	 tururi	 ghidate	 legate	 de	 cultura	 vinului,	 festivaluri	 ale	 vinului	 și	 baluri	 ale	 recoltei.	

Șirurile	 de	 pivnițe	 caracteristice	 regiunii	 ar	 putea	 forma	 baza	 pentru	 turismul	 vinului	 din	

zonă.	 În	 vederea	 exploatării	 potențialului	 turistic	 al	 regiunii	 studiate,	 vizitarea	 acestor	

obiective	 turistice	 ar	 putea	 fi	 integrată	 într-un	 traseu	 turistic	 al	 vinului,	 care	 ar	 putea	 fi	

îmbogățit	și	cu	diferite	programe	organizate.		

	

4.5	Turismul	natural		
	

Definiție:	 Formele	 cele	 mai	 frecvente	 ale	 turismului	 natural	 sunt	 excursiile	 pedestre	 și	

drumețiile,	însă	și	excursiile	speologice,	alpinistice,	cicliste,	ecvestre,	percum	și	excursiile	pe	

apă	 și	 de	 schi	 fac	 parte	 din	 aceeași	 categorie.	 Turismul	 bazat	 pe	 drumețiile	 întreprinse	 în	

cadrul	 naturii	 reprezintă	 o	 formă	 blândă	 de	 turism,	 care	 „reprezintă	 un	 trafic	 turistic	 care	

facilitează	 înțelegerea	 reciprocă	 între	 populația	 locală	 și	 oaspeți,	 nu	 periclitează	

caracteristicile	 culturale	 ale	 regiunii	 vizitate	 și	 permite	 inclusiv	 menajarea	 peisajului	

natural“.12	 În	 forma	 sa	 clasică,	 turismul	 natural	 conduce	 vizitatorii	 în	 mijlocul	 naturii	

„neatinse“,	 în	vederea	observării	proceselor	 și	 fenomenelor	naturale,	precum	și	a	 speciilor	

din	 natură.	 Potrivit	 lui	 Michalkó,	 turismul	 bazat	 pe	 excursiile	 în	 natură,	 asemănător	

excursiilor	pe	apă,	de	pescuit	sportiv	și	de	vânătoare,	fac	parte	din	categoria	turismului	activ,	

a	 cărei	 caracteristică	 principală	 constă	 în	 faptul	 că	 atitudinea	 turistului	 se	 bazează	 pe	

procesele	active.13		

Situația	 din	 prezent:	 peisajele	 naturale	 relativ	 neatise	 și	 valorile	 naturale	 conservate	 cu	

succes	ale	 regiunii	 studiate	 recomandă	această	zonă	pentru	practicarea	 turismului	natural.	

Problema	 cea	mai	 importantă	 constă	 în	 faptul	 că	 cele	mai	 importante	 valori	 naturale	 ale	

regiunii	 nu	 sunt	 evidențiate	 și	 prezentate	 corespunzător	 turiștilor.	 Indicatoarele	 de	

informare	turistică	și	traseele	de	drumeții	marcate	lipsesc,	după	cum	nu	există	nici	serviciile	

care	ar	sprijini	drumețiile	în	natură,	precum	cele	de	închiriere	de	biciclete	sau	de	conducerea	

drumețiilor	de	către	ghizi	care	ar	însoți	turiștii	pe	aceste	trasee.	
																																																													
12	Tasnádi,	1998:	A	turizmus	rendszere	
13	Michalkó,	2004,	p.	168.		
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Recomandări:	 prezentarea	 valorilor	 naturale,	 plasarea	 unor	 indicatoare	 de	 informare	

dedicate	 turiștilor,	 delimitarea	 unor	 zone	 pentru	 camping	 și	 amenajarea	 unor	 trasee	 de	

excursii	marcate,	pedestre	și	cicliste,	precum	și	amenajarea	unor	puncte	de	observare	și	de	

hrănire	a	animalelor.	Din	punctul	de	vedere	al	 turismului	natural,	 teritoriile	de	 importanță	

primară	 sunt	 mlaștina	 de	 la	 Iaz,	 Munții	 Plopișului,	 Pădurea	 Lapis,	 pășunile	 cu	 stejari,	

respectiv	 zona	 lacului	 de	 acumulare	 Vârșolt,	 în	 cazul	 căruia,	 pe	 lângâ	 pescuitul	 sportiv,	

turismul	ar	putea	fi	sprijinit	și	prin	amenajarea	unor	puncte	de	observare	a	păsărilor.	

	

4.6	Turismul	medical	și	cel	curativ	
	

Definiție:	Turismul	medical	reprezintă	un	produs	turistic	în	cazul	căruia	motivația	primară	a	

deplasării	constă	în	păstrarea	sau	în	ameliorarea	stării	de	sănătate	a	individului.	În	funcție	de	

elementul	 central	 al	 produsului,	 care	 poate	 consta	 în	 vindecare	 sau	 în	 profilaxie,	 putem	

distinge	 între	turismul	curativ	și	 turismul	wellness.14	Turismul	curativ	se	bazează	pe	servicii	

asociate	cu	diferite	tipuri	de	factori	curativi	și	moduri	de	vindecare	și	se	bazează,	de	obicei,	

pe	 anumite	 resurse	 naturale,	 precum	 apa	 termală	 sau	 medicinală,	 nămolul	 sau	 anumite	

manifestări	postvulcanice.	Turismul	termal	reprezintă	un	segment	de	 importanță	majoră	al	

turismului	 curativ,	 în	 cazul	 căruia	 produsul	 turistic	 se	 bazează	 pe	 apa	 de	 peste	 30°C,	 cu	

efecte	terapeutice.15		

Situația	din	prezent:	regiunea	studiată	oferă,	în	prezent,	o	singură	stațiune	balneară	pentru	

cei	interesați	de	turismul	wellness	și	cel	curativ,	stațiunea	balneară	de	la	Boghiș,	cu	toate	că	

resursele	 naturale	 necesare	 pentru	 amenajarea	 unei	 asemenea	 stații	 ar	 exista	 și	 în	 satele	

Nușfală	și	Zăuan.	Apa	termală	cu	efect	terapeutic	de	la	Boghiș	se	pretează,	în	primul	rând,	la	

tratamentul	bolilor	sistemului	nervos,	 reumatice	și	ginecologice.	Stația	balneară	 îi	așteaptă	

pe	cei	dorici	de	relaxare	cu	bazine	cu	apă	caldă,	acoperite	și	 în	aer	liber,	 iar	pe	turiștii	care	

vizitează	stația	cu	scopul	 însănătoșirii,	cu	diferite	tratamente	fizioterapeutice	(hidroterapie,	

balneoterapie,	 termoterapie,	 fitoterapie	 și	mecanoterapie).	Majoritatea	criticilor	 formulate	

în	legătură	stația	balneară	subliniază	raportul	preț/valoare	necorespunzător.	
																																																													
14	Michalkó,	2004,	p.	153.		
15	Michalkó,	2004,	p.	153.		
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Recomandări:	 turismul	medical	 și	 cel	 curativ	al	 regiunii	poate	 fi	dezvoltat	prin	exploatarea	

mai	 eficientă	 a	 resurselor	 naturale.	 De	 asemenea,	 se	 recomandă	 evaluare	 posibilităților	

pentru	amenajarea	unei	 stațiuni	balneare	 în	 localitatea	Zăuan,	dat	 fiind	 faptul	 că	băile	din	

această	 localitate	 au	 făcut	 parte	 odinioară	 dintre	 cele	 băile	 de	 cea	mai	 bună	 calitate	 ale	

Ungariei	(observație:	în	baza	raportului	oficial	din	1889	al	medicului	general	al	comitatului).	

În	ceea	ce	privește	stația	de	la	Boghiș,	se	recomandă	elaborarea	unei	politici	de	prețuri	care	

să	fie	competitivă	la	nivel	regional,	deoarece	experiența	din	acest	domeniu	indică	faptul	că	

majoritatea	reclamațiilor	din	prezent	se	referă	la	lipsa	unui	raport	echilibrat	între	calitate	și	

preț.	

	

5.	Plan	de	promovare	prin	diferite	instrumente	și	canale	de	
popularizare	
	

În	acest	 capitol	 vom	 formula	propuneri	 cu	privire	 la	 formele	 turistice	prezentate,	având	 în	

vedere	grupurile-ţintă	cărora	li	s-ar	putea	adresa	promovarea	regiunii,	precum	şi	canalele	de	

comunicare	propuse.	În	capitolul	anterior,	am	definit	cinci	tipuri	de	activităţi	turistice,	care,	

în	 opinia	 noastră,	 ar	 putea	 fi	 exploatate	 cel	 mai	 eficient	 în	 regiunea	 studiată:	 turismul	

cultural	 (în	 special	 turismul	 de	 patrimoniu),	 turismul	 legat	 de	 evenimente,	 turismul	 rural,	

gastroturismul	 (în	 special	 turismul	 vinului),	 turismul	 natural	 şi	 turismul	medical	 (în	 special	

turismul	curativ).	

Tip	de	turism	 Grupuri-ţintă	şi	caracteristici	 Canale	de	comunicare	

Turismul	cultural	şi	

de	patrimoniu	

	

turiştii	din	ţară	şi	din	străinătate:	

din	ţară:	în	primul	rând,	din	Transilvania		

din	străinătate:	Ungaria	(grup-ţintă	de	

importanţă	primară),	Franţa,	Germania,	

Spania,	Italia,	Marea	Britanie16	

	

turişti	din	ţară:	

pagină	web	(pagina	web	de	

informare	turistică	

administrată	de	consiliul	

judeţean	şi	paginile	de	

																																																													
16	Cele	mai	importante	ţări	de	provenienţă	ale	turiştilor	străini,	în	baza	sondajelor	biroului	de	informaţii	
turistice	al	judeţului	limitrof,	Cluj:	http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2015/05/strategie-cluj-napoca-2014-
2020.pdf			
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formă	organizată	

	

călătorie	în	grup	cu	autobuzul		

	

în	mod	caracteristic,	turiştii	nu	se	cazează	

în	această	regiune,	ci	participă	la	un	tur	

ghidat	şi	se	opresc	numai	la	monumentele	

arhitecturale	mai	importante,	care	fac	

parte	din	patrimoniului	construit	

	

arată	interes	pentru	elementele	de	

patrimoniu	ale	istoriei	transilvănene	–	

astfel,	grupul-ţintă	primar	va	fi	format	din	

turiştii	vorbitori	de	limba	maghiară	

informare	turistică	ale	

comunelor)		

	

pagina	Facebook	(pagina	

regiunii	Sălaj	şi	cele	ale	

comunelor	din	regiune)	

	

birouri	turistice	din	judeţ	şi	

din	regiune		

	

	

Optimizare	pe	cuvinte-

cheie	(SEO)		

	

turişti	din	străinătate:	

pagina	web		

	

pagina	Facebook		

	

participarea	la	târguri	

turistice	(regiunea	Sălajului)		

	

Optimizare	pe	cuvinte-

cheie	(SEO)		

	

Turismul	legat	de	

evenimente	

	

turişti	din	ţară:	

turişti	din	ţară:	judeţul	Sălaj	(+	judeţele	

limitrofe)	

	

vizitarea	rudelor	

	

preponderent	în	formă	neorganizată	

	

turişti	din	ţară:	

pagină	web	

	

pagină	Facebook	(a	

evenimentului)	

	

spaţiul	public	(afişe)	
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vin	împreună	cu	familia	sau	în	grupuri	mai	

restrânse,	de	regulă,	cu	autoturismul	

propriu	

	

vizitează	regiunea	pe	perioada	

evenimentului		

	

nu	se	cazează	în	mod	necesar	în	regiune,	

preferă	cazarea	la	cunoştinţe	

	

pentru	această	categorie	de	turişti,	

evenimentul	trebuie	să	fie	suficient	de	

atractiv	pentru	a	motiva	călătoria	în	

regiune,	respectiv	pentru	ca	turiştii	din	

această	categorie	să	planifice	vizitarea	

rudelor	lor	pe	perioada	evenimentului	

(turism	de	vizitare	a	rudelor)		

	

canale	informale	(word	of	

mouth)		

	

Turismul	rural	

ţări	din	străinătate:	Franţa,	Germania,	

Spania,	Italia,	Marea	Britanie,	Ungaria			

	

cupluri	de	vârstă	mijlocie	sau	grupuri	mai	

restrânse	(categoria	de	vârstă	mai	tânără),	

din	mediul	urban	

	

exploratori	care	îşi	doresc	să	cunoască	

tradiţiile	şi	viaţa	cotidiană	a	regiunii	

	

turiştii	din	această	categorie	caută	nu	

numai	odihna,	ci	relaxarea	activă		

	

vizitează	regiunea	pentru	o	perioadă	mai	

turişti	din	străinătate:		

pagină	web		

	

pagină	Facebook			

	

târguri	turistice	

	

cataloage	

		

foi	volante	

	

optimizare	pe	cuvinte-cheie	

(SEO)		
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îndelungată,	se	cazează	la	casele	ţărăneşti	

şi		aici	iau	şi	mesele	

	

	

Gastroturismul	şi	

turismul	vinului	

	

turişti	din	ţară:	

judeţul	+	regiunea	+	ţara	(RO)		

	

formă	organizată	sau	neorganizată	

	

cupluri	tinere	şi	familii	

	

cupluri	în	vârstă	şi	grupuri	mai	restrânse	

	

de	obicei,	vin	cu	autoturismele	proprii	

	

un	grup-ţintă	separat:	cei	care	se	întorc	

acasă	să	îşi	viziteze	rudele	din	regiune	

	

cererea	turistică	este	determinată	de	

datele	evenimentelor	legate	de	

gastronomie	şi	cultura	vinului	(vezi:	

turismul	legat	de	evenimente)	

	

iubitorii	gusturilor	tradiţionale,	care	nu	

sunt	neapărat	gurmanzi	şi	care	petrec	

chiar	şi	mai	multe	zile	în	regiune,	în	cazul	

participării	la	festivaluri	organizate,	

gastronomice	şi	ale	vinului,	sau	la	tururi	

vinicole	

	

nu	se	cazează	neapărat	în	regiune,	cazarea	

lor	depinde	de	posibilităţile	de	cazare	din	

regiune	

	

turişti	din	ţară:	

pagină	web	

		

pagină	Facebook		

	

birouri	turistice		

	

revistă	 de	 gastronomie	 şi	

de	cultura	vinului	(PR)	

	

bloguri	gastronomice	

(relatări	de	experienţe	

personale)		

		

optimizare	pe	cuvinte-cheie	

(SEO)		
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Turismul	natural	

	

turişti	din	ţară	şi	din	străinătate:	

turişti	din	ţară:	din	Transilvania	şi,	în	

general,	din	România		

turişti	 din	 străinătate:	 Franţa,	 Germania,	

Spania,	Italia,	Marea	Britanie,	Ungaria		

	

	

formă	neorganizată,	grupul	de	vârstă	al	

adulţilor	tineri	şi	cei	care	călătoresc	

împreună	cu	familia,	de	obicei	cu	

autoturismul	şi	echipamentul	propriu	

	

	

adepţii	modului	de	viaţă	sănătos,	cei	care	

caută	odihna	activă	şi	preferă	turismul	

apropiat	de	natură	

	

	

nu	solicită	neapărat	cazare	(corturi)	

	

este	caracteristică	folosirea	unor	servicii	

conexe,	de	exemplu	închirierea	de	

biciclete	

	

turişti	din	ţară:		

pagină	web	

		

pagină	Facebook		

	

bloguri,	articole	PR		

	

optimizare	pe	cuvinte-cheie	

(SEO)		

	

turişti	din	străinătate:		

pagină	web	

		

pagină	Facebook		

	

materiale	PR		

(bloguri	şi	revistă	online)	

	

optimizare	pe	cuvinte-cheie	

(SEO)		
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Turismul	medical	şi	

curativ	

	

turişti	din	ţară:	

din	judeţ	/	Transilvania	/	România		

	

familii	şi	cupluri	tinere	care	doresc	să	se	

relaxeze	

	

cupluri	de	vârsta	mijlocie	şi	mai	în	vârstă,	

care	urmăresc	vindecarea	

	

turişti	care	vin	la	tratament:	nu	formează	

neapărat	cupluri	sau	perechi	(1-3	

persoane)	

	

	

poate	să	reprezinte	o	posibilitate	de	

relaxare	pentru	turiştii	care	se	întorc	acasă	

ca	să	îşi	viziteze	rudele	

	

turişti	dornici	de	vindecare,	care	trăiesc	în	

regiune	şi	sunt	atraşi	de	apropierea	

staţiunii	balneare	

	

în	mod	caracteristic,	vizitează	regiunea	

pentru	o	perioadă	mai	îndelungată	(timpul	

unei	tratament)	şi	solicită	atât	cazare,	cât	

şi	masă	

	

turiştii	din	această	categorie	se	cazează	

cât	mai	aproape	de	staţiunea	balneară	

	

	

turişti	din	ţară:	

pagină	web	

		

pagină	Facebook		

	

articole	PR,	relatări	de	

experienţe		personale	

(portaluri	de	ştiri	şi	bloguri)	

		

publicitate	cu	bannere		

(rubricile	de	sănătate	ale	

portalurilor	de	ştiri	

populare)	

	

optimizare	pe	cuvinte-cheie	

(SEO)		

	

	



	

31	
	

Diferitele	 forme	 ale	 turismului	 din	 interiorul	 ţării	 şi	 din	 exteriorul	 ei	 se	 realizează	 în	 mai	

multe	 feluri.	 În	 acest	 sens,	 putem	deosebi	 tururile	 clasice	 („în	 cerc“,	 în	 interiorul	 regiuni),	

tururile	cu	trasee	în	formă	de	stea	(atunci	când	turiştii	se	întorc	la	punctul	de	plecare	după	

parcurgerea	 câte	 unui	 traseu),	 turismul	 de	 tranzit	 (turiştii	 petrec	 un	 timp	 relativ	 scurt	 în	

regiune	şi,	de	obicei,	nu	se	cazează	aici),	forma	statică	a	turismului,	când	vizitatori	petrec	un	

timp	 îndelungat	 în	 acelaşi	 loc,	 respectiv	 turismul	 de	 proximitate,	 în	 cazul	 căruia	 locul	 de	

cazare	al	turiştilor	se	află	în	afara	regiunii,	pe	care	însă	o	vizitează	zilnic.	

Tip	de	turism	 Forma	de	

turism	

Recomandări	

Turismul	cultural	şi	de	

patrimoniu	

tur	circular	

	

Turul	cetăților	din	zonă:		

Carei	(familia	Károlyi),	Nușfalău	(familia	

Bánffy),	Jibou	(familia	Wesselényi)	

	

Turul	cetăților	din	regiune:		

Carei	(familia	Károlyi),	Nușfalău	(familia	

Bánffy),	Șimleu	Silvaniei	(familia	Báthory),	

Treznea	(familia	Bay),	Coltău	(familia	Teleki)	

tranzit	

Trasee	posibile:		

Satu	Mare	-	Carei	-	Nușfalău	-	Șimleu	

Silvaniei	-	Crasna	-	Zalău	-	Jibou	-	Cluj-

Napoca	

	

Monumentele	arhitecturale	din	cadrul	

patrimoniului	construit	al	regiunii:	castelul	

și	conacul	familiei	Bánffy	(Nușfalău),	

biserica	reformată	din	Nușfalău	și	cea	din	

Crasna.		

Turismul	legat	de	

evenimente	

de	proximitate	

sau	static	

Cazare:	Șimleu	Silvaniei	sau	Zalău	

În	interiorul	regiunii:	Boghiș		
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Evenimente	importante:		

zilele	János	Arany	(Nușfalău)		

zilele	György	Bánffy	(Nușfalău)		

festivalul	plăcintei	(Marca)		

	

Evenimente	recomandate:		

festivalul	ciupercilor	(Nușfalău)		

zilele	mierii	(Valcău	de	Jos)		

târgul	produselor	tradiționale	(Crasna,	

Nușfalău)		

balul	recoltei	și	festivalul	vinului	(Crasna)		

	

Turismul	rural	 static	

Localitățile	cele	mai	importante:		

Iaz	(Plopiș)	

Marca		

Boghiș	

	

Activități:		

Participare	la	muncile	din	jurul	casei	și	la	

cele	agricole	

Pregătire	de	mâncăruri	și	băuturi	

Prezentarea	meșteșugurilor	tradiționale	

Gastroturismul	şi	turismul	

vinului	

tur	circular	

Introducerea	unui	tur	al	vinurilor	în	

regiune:		

Crasna	-	Vârșolt	-	Borla	-	Bocșa	-	Șamșud	–	

Șărmășag	-	Carastelec	-	Leșmir	-	Zăuan	-	

Bilghez	-	Nușfalău	-	Boghiș.		

	

Vizitarea	pivnițelor	de	vinuri	din	regiune:		

Crasna	-	Nușfalău	-	Bilghez	-	Leșmir	-	Zăuan.		

		

static	 vizitarea	evenimentelor	gastronomice	și	a	
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celor	legate	cultura	vinului	din	regiune	(de	

exemplu,	zilele	vinului,	festivalul	vinului,	

balul	recoltei,	târgul	produselor	

tradiționale,	festivalul	plăcintei,	festivalul	

ciupercilor,	zilele	mierii	etc.)		

Cazare	în	regiune:	Crasna,	Nușfalău,	Marca	

(în	casele	localnicilor).		

de	proximitate	

Cazare:	Șimleu	Silvaniei,	Zalău,	Vârșolț		

	

vizitarea	pivnițelor	de	vinuri	din	regiune:		

Bilghez,	Crasna,	Zăuan,	Leșmir		

evenimente	gastronomice:		

miere	(Valcău	de	Jos),	ciuperci	(Nușfalău),	

plăcintă	(Marca)		

târgul	produselor	tradiționale:		

Crasna,	Nușfalău		

Turismul	natural	
tur	„în	formă	de	

raze“	

Posibilități	de	cazare:		

Boghiș	

Iaz	

Nușfalău	

	

Atracții	naturale:		

mlaștina	de	la	Iaz	

Pădurea	Lapiș	

câmpiile	cu	stejari	

lacul	de	acumulare	Vârșolț	

Munții	Plopișului	

	

Activități:	

drumeții	(tururi	didactice)		

fotografierea	naturii		

pescuit	
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călărit		

ciclism		

Turismul	medical	şi	curativ	 static	
stație	balneară	(Boghiș)		

stație	balneară	(Zăuan)		

	

Diferitele	 tipuri	 de	 turism	 merită	 să	 fie	 și	 combinate.	 Pentru	 turismul	 cultural	 și	 cel	 de	

patrimoniu,	turismul	legat	de	evenimente	poate	să	ofere	posibilități	noi.	Aici	avem	în	vedere,	

în	 primul	 rând,	 reședințele	 nobiliare	 care	 se	 găsesc	 în	 regiune,	 dar	 în	 prezent	 nu	 sunt	

exploatate	corespunzător.	Ar	 fi	binevenit,	pe	de	o	parte,	 ca	aceste	conace	și	 castele	 să	 fie	

restaurate	la	forma	lor	originală,	pe	de	altă	parte,	să	fie	umplute	cu	viață	nu	numai	în	folosul	

publicului	local,	ci	și	 în	cel	al	turiștilor	care	vizitează	regiunea.	Asemenea	evenimente	pot	fi	

degustările	de	vinuri,	 spectacolele	de	dans,	proiectările	de	 filme,	diferitele	expoziții	 etc.	 În	

același	timp,	vizitarea	castelelor	poate	fi	combinată	foarte	bine	cu	turismul	vinului.	În	acest	

fel,	castelele	ar	putea	să	îndeplinească	funcția	de	locații	pentru	evenimentele	din	domeniul	

culturii	 vinului.	 De	 asemenea,	 turismul	 rustic	 poate	 fi	 combinat	 cu	 gastroturismul	 și	 cu	

turismul	legat	de	evenimente.	 	
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6.	Perspective	și	activități	recomandate	pentru	crearea	și	
consolidarea	brandului			
	

În	 cadrul	 studiului	 de	 față	 am	 identificat	 cei	mai	 importanți	 piloni	 ai	 brandingului	 regiunii	

studiate,	elementele	de	brand	naturale	și	culturale	pe	care	poate	fi	construită	activitatea	de	

branding	și	promovarea	 turistică	a	 regiunii.	 În	primul	capitol,	am	 identificat	concret	aceste	

elemente,	 oferind	 o	 analiză	 detaliată	 asupra	 patrimoniului	 construit	 al	 regiunii,	 a	 valorilor	

naturale,	 a	 personalităților	 celebre	 născute	 în	 această	 regiune,	 a	 valorilor	 gastronomice	

specifice,	 a	 celor	 mai	 importante	 evenimente	 și	 a	 tradițiilor	 și	 obiceiurilor	 populare	 care	

definesc	 viața	 culturală	 a	 regiunii.	 În	 cel	 de-al	 doilea	 capitol,	 am	definit	 acele	 probleme	 și	

elemente	 critice	 care,	 în	 prezent,	 împiedică	 exploatarea	 de	 o	 eficiență	 corespunzătoare	 a	

acestor	valori	naturale	și	culturale.	

În	 capitolul	 al	 treilea,	 am	 analizat	 situația	 din	 prezent	 a	 turismului	 din	 regiune,	 stabilind	

separat	 lista	 unităților	 de	 cazare	 și	 alimentație,	 a	 birourilor	 de	 informare	 turistică	 și	 a	

celorlaltor	 elemente	 care	 pot	 fi	 asociate	 infrastructurii	 turistice	 (muzeele	 satului,	 casele	

regionale,	 heleșteiele,	 hergheliile)	 pentru	 fiecare	 din	 cele	 opt	 comune.	 Cel	 de-al	 patrulea	

capitol	 a	 prezentat	 acele	 tipuri	 de	 turism	 pe	 care	 studiul	 prezent	 le-a	 identificat	 ca	 tipuri	

potențiale	de	turism	ale	regiunii,	oprindu-se	îndeosebi	asupra	situației	din	prezent	și	asupra	

recomandărilor	 care	 se	 impun.	 Studiul	 a	 evidențiat	 șase	 tipuri	 de	 turism	 pe	 care	 întreaga	

activitate	 turistică	a	 regiunii	 ar	merita	 să	 fie	 construită:	 turismul	 cultural	 și	de	patrimoniu,	

turismul	 legat	 de	 evenimente,	 turismul	 rural,	 turismul	 gastronomic	 și	 al	 vinului,	 respectiv	

turismul	medical	și	cel	curativ.	

Capitolul	 al	 cincilea	 a	 propus	 grupuri-țintă	 și	 posibile	 canale	 de	 comunicare	 pentru	 aceste	

tipuri	 de	 turism	 evidențiate	 în	 cadrul	 studiului.	 În	 încheierea	 capitolului,	 am	 asociat	 și	

posibile	forme	de	turism	cu	tipurile	de	turism	prezentate	anterior,	printre	care	turismul	de	

tranzit,	turul	„în	cerc“	sau	„în	formă	de	stea“,	turismul	de	proximitate	și	cel	static.	

În	vederea	evidențierii	 și	utilizării	 în	scop	turistic	a	pilonilor	de	branding,	 regiunea	studiată	

necesită	 o	 comunicare	 bazată	 pe	 o	 strategie	 bine	 determinată.	 Or,	 în	 acest	 scop,	 orice	
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regiune	are	nevoie	de	modalități	de	 comunicare	de	o	 calitate	 corespunzătoare.	 În	 ceea	ce	

privește	canalele	de	comunicare,	 suprafețele	de	comunicare	online	merită	să	 fie	 întărite	și	

armonizate	reciproc.	În	prezent,	nu	toate	comunele	dispun	de	propria	pagină	web	oficială	și	

nu	regăsim	nici	birourile	de	informare	turistică	pretutindeni.	Recomandăm	ca	pentru	fiecare	

comună	să	se	înființeze	câte	o	pagină	web	oficială	pe	care	un	punct	separat	din	meniu	să	se	

ocupe	de	turism.	De	asemenea,	birourile	de	informare	turistică	ale	fiecărei	comune	ar	trebui	

să	își	primească	propria	pagină	web,	care	să	se	ocupe	de	popularizarea	turistică	a	regiunii.	În	

vederea	 atragerii	 unui	 public	 mai	 larg,	 se	 recomandă	 ca	 aceste	 suprafețe	 care	 conțin	

informații	turistice	să	fie	accesibile	în	cel	puțin	trei	limbi	(română,	maghiară	și	engleză).	

În	același	timp,	nu	considerăm	că	ar	fi	oportună	promovarea	împreună	a	celor	opt	comune	

din	 regiune.	 În	 orice	 caz	 însă,	 regiunea	 are	 nevoie	 de	 o	 prezență	 mai	 puternică,	 prin	

promovarea	 turistică	 centrată	pe	 județul	 Sălaj	 și	 pe	 regiunea	 Sălajului.	Din	 acest	 punct	 de	

vedere,	considerăm	oportună	proiectarea	unor	trasee	și	organizarea	unor	tururi	ale	regiunii,	

de	 la	 tururile	 ghidate	 care	 să	 prezinte	 castelele	 din	 zonă	 până	 la	 tururile	 vinicole.	 O	 altă	

posibilitate	 constă	 în	 organizarea	 unor	 tururi	 de	 câte	 o	 zi	 în	 cadrul	 regiunii,	 cu	 trasee	 „în	

formă	 de	 stea“,	 pentru	 turiștii	 cazați	 în	 apropiere	 (de	 exemplu,	 în	 Șimleu	 Silvaniei),	 pe	

parcursul	cărora	să	le	fie	prezentate	cele	mai	importante	atracții	turistice	ale	regiunii.	Pentru	

ca	 turiștii	 să	 petreacă	 cât	 mai	 multe	 nopți	 în	 regiune,	 este	 necesară,	 în	 primul	 rând,	

exploatarea	mai	eficientă	a	posibilităților	oferite	de	turismul	rural	și	cel	medical.	Întrucât,	în	

opinia	 noastră,	 valorile	 naturale	 și	 culturale,	 în	 sine,	 nu	 sunt	 capabile	 să	 confere	 acestei	

regiuni	 o	 putere	 de	 atracție	 suficientă,	 probabil	 cea	 mai	 importantă	 posibilitate	 de	

dezvoltare	turistică	o	reprezintă	evenimentele	organizate	în	regiune.	Evenimentele	de	acest	

fel	 sunt	 capabile	 să	 evidențieze	 elementele	 de	 brand	 asociate	 cu	 regiunea	 și,	 printr-o	

comunicare	 consecventă	 și	 conștientă	 se	 poate	 obține	 ca	 și	 grupul-țintă	 să	 identifice	

diferitele	 localități	ale	 regiunii	cu	respectivele	evenimente	și	elemente	de	brand.	 În	sfârșit,	

armonizarea	 evenimentelor	 organizate	 în	 diferitele	 localități	 poate	 să	 ofere	 o	 nouă	

posibilitate	pentru	ca	turiștii	și	 rudele	care	vizitează	regiunea	să	petreacă	aici	cât	mai	mult	

timp.		

	


