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Teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL HAIDUCILOR
reprezintă cel mai important segment al axei de gravitaţie regională a Someşului Mare. Astfel,
urmând elementele de hidrografie, care acţionează ca un “fir albastru” ce leagă strâns toate aşezările
Ţinutului Haiducilor, teritoriul se structureaza pe axa est-vest pe culoarul Someşului Mare
(aşezările Cuzdrioara, Ciceu-Mihăieşti, Petru-Rareş, Uriu, Braniştea şi Beclean), şi “curge” pe
axa nord-sud pe afluenţii de dreapta ai acestuia: Gârbău Dejului (comuna Cuzdrioara), Leleşti
(comuna Ciceu Giurgeşti), Ilişua (comunele Uriu, Căianu Mic, Spermezeu, Târlişua), Ţibleş
(comuna Zagra), Rituria (comuna Chiuza), Runcu (comuna Runcu Salvei). Nu există obstacole
naturale sau administrative care să fractureze teritoriul şi nu există difluenţe funcţionale care să-i
pună în pericol unitatea.
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Harta 1: Unități administrativ-teritoriale ale GAL-ului Ţinutul Haiducilor
Autor: Ştefan Bilaşco
Toate localităţile sunt influenţate de către centrul urban Beclean, care acţionează ca un centru de ploarizare
pentru resursele materiale, umane şi capitalurile din zonă – spre exemplu, absolvenţii gimnaziilor din zonă
urmează cursurile liceelor din Beclean, locuitorii din comunele învecinate fac naveta la Beclean, fabricile de
produse lactate din Beclean prelucrează lapte provenind din zonă, locuitorii din zonă îşi petrec sfârşitul de
săptămână la Băile Figa, ca spaţiu de recreere, legumele şi fructele produse în teritoriu se vând în pieţele
Becleanului etc. Becleanul reprezintă acel “punct comun” care asigură susţinerea economiei rurale prin
relaţiile urban – rural, create în timp între locuitori.
Nu în ultimul rând, Becleanul poate asigura resursele umane, financiare şi economice, pentru a
susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă – fapt care a făcut ca regruparea comunelor învecinate în jurul
Becleanului să fie opţiunea naturală.
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Harta 2: Localizare GAL şi poli de influenţă – Autor: Ştefan Bilaşco

PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL
În ansamblul său, relieful Ținutului Haiducilor prezintă un potenţial de atractivitate ridicat, caracterizânduse printr-un indice de armonie crescut.

Harta 14: Patrimoniul turistic natural al Ţinutului Haiducilor –
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Autor: Ştefan Bilaşco
Din acest punct de vedere, însă, cea mai atractivă rămâne zona Munţilor Ţibleş. În scopul
valorificării potenţialului peisagistic, zona se pretează pentru amenajarea de trasee turistice, ce pot fi parcurse
pe joc, călare sau off-road (biking, motocross).
În momentul de faţă, pe teritoriul aferent GAL-ului, există un singur traseu propus spre omologare
cf. Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80 din 29 iunie 2009: Sat Suplai – Vf. Ţibleş. Un traseu
alternativ poate fi cel care porneşte din Târlişua.

Harta 15: Extras din Harta turistică a Munţilor Ţibleş – Autori: Colectiv Colegiul Universitar Sighetu
Marmaţiei1
Peştera Ciceului - situată la 750 de metri înălţime în Dealul Măgurii, în vecinătatea satului CiceuCorabia, peştera a fost explorată în anul 1978 de CS „Emil Racoviţă” Bucureşti, fiind înregistrată drept cea
mai lungă peşteră-cavitate de stânci nisipoase din România. Peştera este accesibilă prin patru intrări în sudvestul Dealului Măgura şi constă în sectoare de două tipuri morfologice distincte: sectorul orizontal - are
lungimea totală de 52,4 metri, iar sectorul descendent - are 120 metri lungime, rareori mai mult de 1 metru
lăţime şi ajunge la o adâncime maximă de 47,5 metri.
În peşteră există un curs de apă subteran şi un lac, precum şi o colonie de lilieci.2
O formă inedită este Peştera de pe Stean, cu o lungime de 11 m, localizată în versantul drept al Văii
Zagra (Ţibleşului) în zona localităţii Poienile Zăgrii. Aceasta a fost prima cavitate descoperită în munţii
Ţibleş.3

1

Colectiv autori: Pompei Cocean, Nicolae Ciangă, Nicolae Boar, Nicolaie Hodor, Marin Ilieş, Gabriela Ilieş, Mihai
Hotea, Nela Ştelic; colaboratori: Dumitru Iştvan, Anton Varhainovski – Ed. Presa UNiversitară Clujeană, 2003
2
Informaţii preluate din articolele „Cea mai lungă peşteră de stânci nisipoase, la Cetatea Ciceului” – Tania Budişan,
publicat în Mesagerul de Bistriţa-Năsăud, 11.01.2008 – www.mesagerul.ro şi
„Drumeţie – Bistriţa –
Primăvara, la Cetatea Ciceului” – jurnal şi galerie foto publicate pe site-ul http://www.emaramures.ro/stiri/TiparesteStire.aspx?NewsID=32122. Informaţiile ştiinţifice originale sunt creditate, însă, lui Tudor Tămaş – cartare martienoiembrie 2000, precum şi autorilor Ştefan Ţegher – „Cetatea Ciceu”, Ică Giurgiu - „Peştera de la cetatea Ciceu” –
articole în revista Munţii Carpaţi nr. 23/2000.
3
Giurgiu, I., Ianoş, S – „Peştera de pe Stean” - http://www.scritube.com/geografie/turism/PESTERA-DE-PE-STEANmTIBLES32416.php
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Văile şi lacurile
Râurile şi lacurile Ţinutului Haiducilor prezintă un potenţial turistic deosebit, în special pentru:
 pescuit – asemenea propuneri s-au primit, de exemplu, din comunele Uriu (amenajarea bălţii
dintre Cristeşti şi Ilişua), Zagra (păstrăvărie), Târlişua (crescătorii crap şi păstrăv), Chiuza
(agrement piscicol), Braniştea (amenajare pescării pe malul Someşului), Ciceu Giurgeşti
(pescărie - Valea lui Ianoş, Valea fâneţii) etc.




Poza 8: Pescărie în comuna Zagra
amenajări pentru agrement – de exemplu, baza de înot pe Someşul Mare în comuna Braniştea;
refacerea vechilor mori de apă – un exemplu de asemenea propunere fiind primit din partea
comunei Spermezeu, care şi-ar dori refacerea morii vechi (la moara Sitei).

Ape minerale
Pe lângă valoarea lor economică (pentru îmbuteliere), apele minerale prezintă un interes turistic
ridicat din două perspective:
 ca puncte de popas pe trasee turistice – ex. “Borcutul” din Ţibleş creşte atractivitatea unui traseu
început din comuna Târlişua. Zona este recunoscută pentru numărul de izvoare minerale – astfel,
Ioan Chintăuan menţiona:
“Izvorul de pe pârâul Băilor se afla la 8 km de Târlişua, în amonte de satul Şendroaia. Apa
bicarbonatată, clorurată, având multiple alte proprietăţi, este indicată în tratarea bolilor
gastrointestinale şi a afecţiunilor hepatobiliare. În apropiere se află Izvorul din pădure, o apă slab
carbogazoasă în care se găseşte în cantitate mare calciu, clor, sodiu şi magneziu şi alte câteva
izvoare minerale neamenajate, cu debite mai mici.” 4

4

Chintăuan, I. - “Apele minerale şi staţiunile din judeţul Bistriţa-Năsăud” – Ed. Supergraph, 2002

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ȚINUTUL HAIDUCILOR
Județul Bistrița-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN,
Cod poștal 425100,
Tel. 0263-343687, Fax 0263-343686, e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo.ro

Poza 9: La Borcut




ca resurse turistice pe lângă care se pot amenaja staţiuni turistice de interes local. O problemă în
acest sens, însă, e faptul că multe asemenea izvoare existente în Ţinut nu au buletine de analize
întocmite de firme autorizate, astfel încât proprietăţile lor fizico-chimice şi potenţialele lor efecte
curative nu sunt cunoscute – de exemplu, o asemenea situaţie se întâlneşte în comuna Zagra. De
asemenea, multe se află în zone în care accesul se face dificil, îngreunând astfel misiunea unui
investitor care ar vrea să le introducă în circuitul turistic de masă – cazul Borcutului din zona
Târlişua;
ca puncte de popas într-o drumeţie la pas – ex. Izvorul Poveştilor din pădurea ce urcă din
Beclean spre herghelie şi spre Băile Figa.

Ape balneare
Băile Figa
Zona beneficiază de o bază de turism balnear modern amenajată – Băile Figa, de lângă Beclean.
Potenţialul turistic al acestor Băi Figa constă în apele curative (clorosodice, puternic concentrate) şi nămolul
sărat cu proprietăţi curative în diferite boli ale sistemului nervos periferic şi ale aparatului locomotor.
Staţiunea beneficiază de parcare, terenuri de sport, un pavilion modern care cuprinde săli de
tratament, un bazin cu apă dulce, sală de fitness, 2 bazine cu jacuzzi, o masă pentru tenis de masă, vestiare şi
duşuri, un bazin în aer liber cu apă sărată, o cascadă în aer liber şi locuri de joacă amenajate pentru copii. Ca
amenajare complementară se va construi un camping, având toate dotările necesare, duşuri, locuri special
amenajate pentru grătare, pavilioane pentru odihnă şi recreere. In perspectivă se va mai amenaja un miniaqualand cu 3 tobogane ultramoderne cu jeturi de apă, 2 piscine cu jacuzzi şi alte elemente moderne de
divertisment acvatic. De asemenea, se vor concesiona loturi de teren celor interesaţi să investească în
construirea şi dezvoltarea unor hoteluri şi moteluri, cabane de lemn şi a altor facilităţi turistice.5

5

Informaţii primite de la Primăria Beclean.
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Poza 10: Băile Figa
Alte zone de interes balnear
După modelul acestei zone, se doreşte dezvoltarea turismului balnear şi în alte locaţii din Ţinut – de
exemplu:
 punerea în valoare a nămolurilor sărăturate terapeutice existente pe Valea Slatinii – Săsarm – comuna
Chiuza;
 amenajare balneo a izvorului cu apă sărată şi a Lacului Slatinei – com. Căianu Mic;
 amenajarea puţului salin – Dumbrăviţa, Spermezeu.
Resursele climatice
Sunt importante mai ales în zona montană, creând un potenţial de amenajare în scop sportiv şi de
agrement - la peste 1.400 m înălţime, pe versanţii Ţibleşului cu expoziţie nordică, zăpada se menţine cca. 5
luni anual, creând premisele practicării turismului hivernal.





Biodiversitatea
Fauna zonei prezintă un potenţial turistic ridicat din următoarele puncte de vedere:
pentru ecoturism – zona oferă posibilităţi de dezvoltare a unor programe de tip bird-watching. O
propunere în acest sens a fost primită din partea comunei Zagra, care doreşte să pună, astfel, în valoare
existenţa pe teritoriul său a cocoşului de munte, specie protejată prin lege;
pentru turism cinegetic – efectivele de urs, de exemplu, din judeţul Bistriţa-Năsăud depăşesc
concentraţia considerată optimă pentru teritoriu. În acest context, s-au primit propuneri privind
valorificarea fondului cinegetic din partea comunei Târlişua;
pentru turism de agrement – un exemplu în acest sens reprezentându-l Herghelia din Beclean. În
cadrul hergheliei, se cresc şi se ameliorează două rase de cai: Lipiţan şi Semigreu Românesc.
Herghelia Beclean oferă:
 trăsuri pentru plimbări sau cu ocazii speciale (cum ar fi nunţile)
 sănii pentru plimbări pe timpul iernii
 posibilitatea de călărie în incinta hergheliei sau în împrejurimi
 pentru grupuri organizate există două circuite turistice - "Dracula" şi "Rezervaţie" (Parcul
Naţional Munţii Rodnei)
 competiţii hipice şi etape de competiţii naţionale şi internaţionale, concursuri de atelaje trase
de cai.
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lecţii de călărie, sub îndrumarea unor instructori de specialitate.6

Flora zonei prezintă un potenţial peisagistic ridicat, precum şi un potenţial de atracţie turistică
datorat unor exemplare rare găsite în teritoriu - de exemplu, plopul multisecular (Populus Canescens –
Monument al naturii cu o vârstă estimată la 190-210 ani, situat în grădina castelului din Chiuza) sau fagul
secular din zona Şesuri – Spermezeu.
A. PATRIMONIUL TURISTIC ARHITECTURAL ŞI CULTURAL
Pentru o mai bună coerenţă a prezentării, preferăm structurarea atracţiilor patrimoniului turistic
antropic în jurul a câtorva tematici majore, care pot constitui şi nuclee ale unor produse turistice de tip
circuit.
Haiducii si specificul cultural al zonei
Acest GAL a optat pentru brandul Ţinutul Haiducilor pornind de la existenţa în zonă a câtorva
haiduci care, de-a lungul istoriei, s-au conturat ca figuri emblematice pentru acest teritoriu.
Cel mai important rămâne Pintea Haiducul – care, deşi a haiducit în judeţul Maramureş, a lăsat urme
ale trecerii sale prin zonă prin diferite toponime - ex. Fântâna Pintii şi Pârâul Pintii, în Târlişua.
Un alt haiduc, de data aceasta modern, este Grigore Boşotă, renumit prin faptul că tăia chitanţe celor
pe care îi prăda. Numele său este legat de comuna Chiuza.
În fine, o personalitate rămasă în memoria colectivă a locuitorilor din Zagra şi Târlişua este Atanasie
Moţ-Dâmbu (sau Hadâmbu, cum era el cunoscut de localnici). Nu haiduc, ci comandant al Detaşamentelor
Grănicereşti, el a rămas cunoscut prin forţa, curajul şi priceperea sa militară – în comuna Zagra existând şi
propunerea de a i se ridica un bust onorific.
Cetăţi, castele şi conace
Cetatea Ciceului reprezintă un element central al teritoriului, pe domeniul cetăţii situându-se aproape
toate localităţile aparţinătoare GAL-ului:

Poza 11: Domeniul Cetăţii Ciceului – localităţi atestate
6

Descrierea Hergheliei e realizată pe baza informaţiilor găsite în „Becleanul – oraş turistic” – articol publicat în
Răsunetul, 02.06.2010 - http://www.rasunetul.ro/becleanul-oras-turistc
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Cetatea Ciceului este atestată documentar în 1304 şi rămâne în istorie mai ales ca urmare a perioadei
în care a fost sub stăpânirea Moldovei. Astfel, întregul domeniu al Cetăţii este donat în 1475 de către Regele
Ungariei, Matei Corvin, domnitorului Moldovei, Ştefan cel Mare, în urma acordului de pace dintre cei doi.
Perioada cea mai bine documentată din istoria cetăţii începe din 28 septembrie 1538, când în Cetatea
Ciceului se refugiază domnitorul Petru Rareş, după îndepărtarea sa de pe tronul Moldovei de către turci. Cu
toate acestea, nici aici el nu scapă de duşmani – profitând de conflict, Ioan Zapolya asediază cetatea şi, in
ianuarie 1540, o cucereşte.
După reinstaurarea sa ca Domnitor al Moldovei în 1541, Petru Rareş hotărăşte să reintre în posesia
domeniului pierdut şi, preventiv, Dieta Transilvană decide în 1544 demolarea cetăţii. Domeniul acesteia (63
de sate) va rămâne sub stăpânirea domnitorilor moldoveni până în 1563.7

Poza 12: Cetatea Ciceului
Astăzi cetatea poate fi vizitată parcurgând 9 km din DN 17 (pe un drum care, în mare parte, este
neasfaltat şi greu accesibil) şi încă cca. 1 km de traseu marcat prin pădure, şi este pusă în valoare mai ales
prin Serbarea Cetăţii, o scenarizare a unor momente istorice cheie pentru ţinut.
Dintre conace şi castele, astăzi rol turistic propriu-zis are doar fostul castel de vânătoare a familiei
Bethlen din Beclean, care a fost transformat într-un muzeu vânătoresc.
Celelalte castele menţionate în lista monumentelor istorice au o importanţă turistică dată de istorie şi
estetică, în prezent îndeplinind alte funcţiuni, fiind sediul unor instituţii sau firme sau fiind abandonate în
paragină:
 cele două castele Bethlen din Beclean – azi sediul Primăriei şi, respectiv, a Grupului Şcolar Agricol;
 castelul din comuna Dobric, com. Căianu Mic – azi mânăstirea ortodoxă Sf. Împăraţi Constantin şi Elena;
 castelul Hye din Ilişua, com. Uriu – azi Preventoriu TBC;
 castelul Torma din Uriu şi castelul Haller din Coplean;.
7

Informaţii afişate pe panoul turistic din poiana unde se desfăşoară anual Serbările Cetăţii Ciceului şi pe site-ul
Primăriei Ciceu-Mihăieşti - http://www.primariacm.ro/monumente.html
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 conacul din Cuzdrioara - azi şcoală generală.
Lor li se mai adaugă conacele Betegh din comuna Uriu şi conacul din Chiuza, unde funcţionează
astăzi primăria comunei.
In memoriam Liviu Rebreanu
Târlişua reprezintă locul de naştere al lui Liviu Rebreanu, scriitor pe care îl celebrează printr-un bust
onorific (declarat monument istoric) şi o plăcuţă comemorativă pe locul fostei case a familiei.

Poza 13: Bustul lui Liviu Rebreanu – comuna Târlişua
De altfel, Liviu Rebreanu reprezintă scriitorul-emblemă a întregului judeţ Bistriţa-Năsăud, care îl
celebrează printr-o manifestare cultural-artistică „Saloanele Liviu Rebreanu” şi un Festival Naţional de
Proza, organizate în fiecare an în jurul datei de 27 noiembrie. În Ţinutul Haiducilor, această manifestare se
organizează anual în Târlişua, Beclean şi Chiuza (unde există şi o expoziţie permanenta Liviu Rebreanu).
De asemenea, un bust al scriitorului poate fi găsit pe Aleea Personalităţilor din Căianu Mic.
Case ţărăneşti şi muzee săteşti
Ţinutul Haiducilor beneficiază de o serie de puncte de atracţie care pot sta la baza dezvoltării
turismului rural, dintre care amintim:
 ansamblul rural Runcu Salvei declarat monument istoric – sec. XVIII - XIX
 casele ţărăneşti declarate monumente istorice din Borleasa, com. Târlişua – sf. sec. XIX şi Zagra,
com. Zagra – sec. XIX. Asemenea case de o mare valoare ca patrimoniu mai pot fi găsite şi în alte
localităţi care ar avea nevoie de sprijin pentru a le amenaja şi a le declara monumente istorice (ex. în
Ciceu Giurgeşti).
 muzee dedicate culturii populare şi etnografiei, dintre care menţionăm:
 Muzeul ocupaţiilor din Căianu Mic, care expune vase, diferite obiecte de uz casnic şi unelte, ce
datează din secolele VII-IX până în vremuri mai recente;
 Punct muzeal Ciceu Mihăieşti - înfiinţat în 2009 şi conţinând colecţii de sculptură, obiecte
tradiţionale şi arheologie;
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Poza 14: Punct muzeal Ciceu Mihăieşti


Muzeul memorial Ion Pop Reteganul din comuna Petru Rareş - înfiinţat în 1955, când vechea
casă a cărturarului a fost transformată în muzeu; cuprinde cărţi, manuscrise şi articole redactate
de acesta, şi o serie de documente care conţin descrieri preţioase ale Cetăţii Ciceului. Muzeului
se adaugă şi mormântul acestuia – ambele fiind declarate monumente istorice.8

Poza 15: Muzeul memorial Ion Pop Reteganul – comuna Petru Rareş
Mănăstiri, biserici şi case parohiale
O serie de edificii religioase au fost declarate monumente istorice – având, ca atare, şi un potenţial
turistic:
 bisericile greco-catolice din Păltineasa şi Spermezeu, com. Spermezeu – ambele din sec. XVIII;
8

Descriere bazată pe informaţiile furnizate pe site-ul: http://www.museum.ici.ro/
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biserica romano-catolică din Cristeştii Ciceului, com. Uriu (sec. XIII – XIV-XVI-XVIII);
bisericile reformate:
o Beclean (sf. sec. XV, ref. sec. XVI),
o Reteag, com. Petru Rareş (sf. sec XV – înc. sec. XIX – înc. sec XX),
o Săsarm, com. Chiuza (1900),
o Uriu, com. Uriu (sec. XV – XVII)
o Cuzdrioara, com. Cuzdrioara (sec. XV);
 bisericile ortodoxe din lemn:
o Suplai, com. Zagra (1711) şi Zagra, com. Zagra (sec. XVII-XVIII);
o cele două biserici de lemn din Runcu Salvei, com. Runcu Salvei (sec. XVIII, respectiv sec.
XIX);
o Dobricel, com. Spermezeu (1744)
 turnul clopotniţei din piatră – Suplai, com. Zagra (sec. XIX) şi Crucea Dobricului – Sat Dobricel, com.
Căianu Mic.
Acestora li se adaugă mănăstirile ridicate în Molişet (Târlişua), Suplai (Zagra), Dobric (Căianu Mic),
Strâmbu (Chiuieşti) sau Breaza (Negrileşti). Ele pot prilejui pelerinaje religioase semnificative – aşa cum
este, de exemplu, cazul Mănăstirii Coborârea Spiritului Sfânt din Molişet.

Poza 16: Biserica de lemn din Dobricel – comuna Spermezeu
Siturile arheologice
Acestea creează premisele dezvoltării unui turism cultural axat pe vizitarea unor obiective istorice
ca:
 siturile pre-romane din Latene şi Epoca bronzului – dintre acestea au fost incluse pe lista monumentelor
istorice situri existente pe teritoriul unităţilor administrative Uriu, Căianu Mic, Petru Rareş, Cuzdrioara,
Beclean;
 aşezări, castre şi turnuri de apărare romane pe teritoriul unităţilor administrative Uriu (cel mai cunoscut
castru roman din zonă, cel de la Ilişua), Căianu Mic, Zagra, Negrileşti, Ciceu-Giurgeşti, Spermezeu,
Braniştea, Petru Rareş, Beclean;
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Poza 17: Castrul roman de la Ilişua – comuna Uriu


situri arheologice ale unor exploatări miniere: colonia de exploatare a sării de la Beclean - "Băile Figa” şi
ale unor aşezări medievale – ex. Căianu Mic, Beclean

Oina – sportul naţional
Pentru comunele Ciceu Giurgeşti şi Negrileşti, oina a rămas în continuare sportul naţional, aici
organizându-se în fiecare an competiţii sportive. Spre exemplu, în Ciceu-Giurgeşti a avut loc în anul 2009
prima ediţie a Memorialului “Florea Gheorghe”, antrenor de oină din Negrileşti.
Sărbători şi tradiţii populare
Pentru turismul rural, zona prezintă o atracţie deosebită şi prin conservarea unor tradiţii populare şi
sărbători încă importante în viaţa satului:
 Sărbătoarea „Înstruţatul Boului” de la Căianu Mic - cu rădăcini în vechi ritualuri dacice, are loc în
duminica de Rusalii, când un bou, împodobit cu flori şi cu panglici, este lăsat să alerge liber la vale de pe
un deal din sat. Fata care poate să pună prima mâna pe coarnele acestuia, aceea se va mărita prima9;
 Festivalul rapsozilor populari "La poale de Ţibleş”, concurs interjudeţean de muzică populară, care are
loc în Târlişua în ultima duminică din luna mai;
 Festivalul de folclor al elevilor „În Târgu Zăgrii”, în fiecare an, pe data de 21 mai;
 Sărbătoarea Cireşelor, la sfârşitul lunii iunie, organizată în satul Cireşoaia din comuna Braniştea;
 şezători şi hori – de exemplu, Hora satului organizată în Agrieş şi Târlişua, Hora ţărănească din Zagra,
şezătoarea de la Runcu Salvei etc.
 zilele satului organizate, sub diferite denumiri, în majoritatea localităţilor din GAL.
Folclorul (portul, dansul şi muzica populară)
Folclorul se impune atenţiei turistice, îndeosebi sub forma sa rurală, prin varietate, autenticitate şi
originalitate.
Teritoriul analizat poate fi circumscris la două zone etnografice majore.
9

Obiceiul se regăseşte şi în alte localităţi din Ţinutul Haiducilor – de exemplu Figa, dar şi din afara acestuia – în
comunele Mica, Mintiu Gherlii, Unguraş sau Şieu-Odorhei şi Nimigea

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
ȚINUTUL HAIDUCILOR
Județul Bistrița-Năsăud, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN,
Cod poștal 425100,
Tel. 0263-343687, Fax 0263-343686, e-mail: tinutul_haiducilor@yahoo.ro

Astfel, partea estică, incluzând comunele Runcu Salvei, Chiuza, Zagra, Târlişua şi Căianul Mic,
aparţine Zonei Etnografice Năsăud (cu pitorescul costum feciore ale cărui piese de specificitate sunt „păunul
şi „pieptarul cu ciucuri”: cu jocurile „De-a lungul”, „Învârtita” şi „Bărbuncul”). Partea vestică şi sudică,
incluzând Becleanul, Braniştea, Uriu, Ciceu Mihăeşti, Ciceu-Giurgeşti, Negrileşti și Cuzdrioara face parte
dintr-o zonă etnografică mai extinsă, cea a Podişului Someşan în care policromia costumului se estompează
iar influenţele zonelor etnografice vecine, ale Năsăudului şi Lăpuşului se resimt în melos şi dans popular.
Trebuie. de asemenea, menţionate interferenţele folclorice româno-maghiare în comunele cu
populaţie mixtă (Braniştea, Uriu, Cuzdrioara).
Valorificarea folclorului este prezentă în numeroase localităţi unde activează ansambluri artistice şi
grupuri folclorice – de exemplu, Beclean, Runcu Salvei.
Gastronomie pe gustul tuturor
Zona are o tradiţie legată de anumite produse cu specific local ca: ţuica, plăcintele creţe – în
principal în zona Ciceu-Giurgeşti, laptele acru de Zagra sau cireşele de Cireşoaia, de soiuri Buzgo sau Oron,
care se recunosc după dimensiunile mari şi gustul foarte dulce.

Harta 16: Patrimoniul turistic antropic al Ţinutului Haiducilor – Autor: Ştefan Bilaşco

