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INTRODUCERE 

1. OBIECTUL STUDIULUI 

Materialul își propune să identifice caracteristicile istorice și stilistice ale arhitecturii din 

comuna Josenii Bârgăului și a localităților aflate în administrare: Mijlocenii Bârgăului, Rusu 

Bârgăului și Strâmba, în vederea furnizării de informații utile pentru constituirea 

regulamentului de dezvoltare arhitecturală a zonei. Obiectivul principal al studiului este să 

identifice monumentele valoroase din punct de vedere arhitectural și tipologiile 

arhitecturale din zonă prin care se poate păstra coerența arhitecturală a localității și în 

funcție de care arhitecții pot elabora perspectivele de dezvoltare ale localității. Creșterea 

calității vieții prin proiectele de dezvoltare ale zonei în ansamblul său, dar și în 

particularitățile parcelarelor poate să împletească tradițiile culturale locale, peisajul cultural 

existent cu potențialul turistic și resursele pentru o dezvoltare durabilă disponibile în zonă. 

Proiectele de bune practici și ghidurile de dezvoltare rurală au evidențiat în ultimele decenii 

importanța stabilirii unor relații de continuitate a mediului construit prin armonizarea 

tradiției arhitecturale a zonei cu calitatea peisajului natural și calitatea vieții.  

Identificarea modului tradițional de ocupare a parcelelor, de dispunere a construcției în 

parcelar, a volumului și a gabaritului construcției ne asigură o abordare integratoare și 

pentru noile imobile ridicate în zonă. Proporția golurilor și ritmul acestora, ornamentica 

fațadelor și forma acoperișurilor cu învelitorile specifice zonei pot să ofere exemple formale 

de arhitectură pentru a conserva un specific al zonei. Coerența și amprenta autentică a 

arhitecturii asigură un fond construit de calitate care poate să fie valorificat în timp ca o 

resursă în cadrul proiectelor de promovare turistică. Utilizarea în mediul construit a 

materialelor specifice zonei asigură în timp nu doar o continuitate arhitecturală, dar și o 

multiplicare a potențialului economic al zonei prin valorificarea resurselor și meșteșugurilor 

locale. 

Prin acest material ne propunem să furnizăm informații utile pentru alcătuirea planului de 

dezvoltare arhitecturală a comunei Josenii Bârgăului și a localităților aflate în administrarea 

acestei comune. 
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2. EVOLUȚIA LOCALITĂȚIA LOCALITĂȚILOR ANALIZATE, ETAPE SEMNIFICATIVE  

- Prin descoperirile arheologice de la Prundu Bârgăului a unor monede romane se 

atestă intrarea acestei zone sub controlul Imperiului Roman. 

- Prima atestare documentară este consemnată în 1317 cu denumirea Borgo, la 1328 

Pargo, la 1390 vilis ultrisque Borgo, la 1599 pro utroque Borgo, la 1548 Borgo superior et 

inferior, etc. 

- În secolul al XVI-lea sunt consemnați o serie de cnezi locali: Ioan Dan ( 1517 -Joannem 

Dan) Toma din Bârgău (1520 - Thoma kenesius de Burgo), Ioan din Bârgău ( 1543-1546 

Johanni knezioni de Burgo) etc 

-  În secolul al XVII-lea documentele menționează existența pe Valea Bârgăului a unor 

cnezi sau juzi: Andrei din Bârgău( 1633),  Filip Purle (1638), judele satului Bârgăul de Sus 

(Felseo Borgon), Simion din Bârgău (1687) 

- Statutul acestei văi se schimbă odată cu conscripția militară din anul 1783 când, din 

dispoziția împăratului Iosif al II-lea  domeniul Borgo este răscumpărat din proprietatea 

familiei Bethlen și încorporat districtului grăniceresc, iar locuitorii eliberați din starea de 

iobăgie 

- Organizarea graniței militare a determinat reoganizarea așezărilor de pe Valea 

Bîrgăului, satele răspândite pe dealuri și sub munte fiind mutate de autoritățile militare de-a 

lungul văii, pe lângă Bistrița Ardeleană, iar din cele două Bârgaie, cel de sus și de jos, au luat 

ființă așezările Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, 

Prundu Bârgăului, Bistrita Bârgăului și Tiha Bârgăului, denumiri care s-au menținut până în 

zilele noastre. 

- Militarizarea zonei a determinat prima mare acţiune de sitematizare a satelor 

grănicereşti, prin delimitarea precisă a vetrelor de sat, trasarea uliţelor, a drumurilor de 

acces, în funcţie de care au fost amplasate noile gospodării grănicereşti. A fost pus un accent 

deosebit pe construirea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor care legau între ele cele 44 de 

comune grănicereşti facilitându-se astfel legături rapide şi sigure cu sediul regimentului şi cu 

punctele de pază din zonele de trecere spre Moldova. 

- Construcţia drumului dintre Transilvania şi Bucovina prin Pasul Bârgăului a început se 

pare în anul 1783, odată cu militarizarea Văii Bârgăului şi s-a terminat în anul 1820 devenind 

o rută de tranzit importantă pentru dezvoltarea regiunii 

- În anul 1861 a lua ființă „Districtul Românesc Autonom al Năsăuduluiˮ, introducându-

se limba română în toate toate instuțiile publice. Între 1867-1876, în urma unirii cu Districtul 

Bistriței ia ființă comitatul Bistrița-Năsăud. Satele bârgăuane, din punct de vedere 

administrativ au făcut parte din plasa Iad cu sediul la Prundu Bârgăului 

- În 1876 se înființează Comitatul Bistrița-Năsăud cu reședința la Bistrița, format din 

fostul District al Bistriței, fostul district Autonom Român Năsăud, fostul comitat Dăbâca și 



 4 

partea estică a fostului comitat Solnocul Inferior. Acest comitat era format din șase cercuri, 

printre care și cercul Prundu Bârgău cu toate localitățile bârgăuane. 

- După 1918 dezvoltarea zonei s-a raportat tot mai direct la relația cu municipiul 

Bistrița 

2.1. SURSE DOCUMENTARE – O SCURTĂ ENUMERARE CRONOLOGICĂ A 

SURSELOR ISTORIOGRAFICE UTILIZATE  

Surse directe: 

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud 

Plan Urbanistic General al comunei Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud a fost elaborat 

în anul 2002 de către Atelierul Autonom de Proiectare SRL. Bistrița. 

Strategia de dezvoltare a comunei Josenii Bârgăului 2014-2020  

Suportul topografic reactualizat în scopul elaborării prezentei documentații; 

Planul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020 

Lista Monumentelor Istorice, Județul Bistrița-Năsăud, întocmit de Ministerul Culturii și 

Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 

Date statistice furnizate de Institutul Național de statistică 

Surse indirecte / bibliografie: 

Transilvania. Foia Asociațiunei transilvane pentru literatura română și cultura poporului 

român, anul VII, nr. 8, Brașov, 15 aprilie 1874 

Documente privind istoria României. C. Transilvania, vol I, II, III, Editura Academiei Republicii 

Populare Române, 1951. 

Radu Constantinescu, Moldova și Transilvania în vremea lui Petru Rareș. Relații politice și 

militare (1527-1546), București, 1978. 

Vasile Lechințan, „Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I)”, Revista 

Bistriței, Nr. VII 

C.N.Andriţoiu, Istoria Ţării Bârgăului, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2006 

Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureșan, Conscripția fiscală a 

Transilvaniei din anul 1750, Vol. I. Descrierea localităților conscrise, Partea I, Editura 

Enciclopedică, București, 2009. 
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Titus Wacsmann-Hogiu, Bârgăuani de top. O carte a spiritualităţii bârgăuane, ED. Karuna, 

Bistriţa, 2009 

Susana Andea, Avram Andea, „Voievozi și cnezi din Districtul Rodnei în secolele XV-XVI”, în 

Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop (coordonatori), Istoria Culturii. Cultura 

Istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radoslav la vârsta de 60 de ani, Editura Argonaut, Cluj-

Napoca, 2010. 

2.2. DATE GENERALE GEOGRAFICE 

Ţinutul Bârgăului reprezintă o entitate geografico-istorică bine individualizată, un spaţiu fizic 

şi mental unanim recunoscut care gravitează în jurul propriei identităţi. Prin configuraţia sa 

geomorfologică este un ţinut de vale, dominat de măguri magmatice intrusive şi culmi 

modelate pe formaţiuni vulcanice şi vulcanogen-sedimentare, individualizat la interferenţa 

dintre Dl. Bistriţei, Munţii Bârgăului şi Munţii Călimani. Limitele sale, chiar dacă pe anumite 

sectoare sunt date de aliniamente geomorfologice, au fost stabilite pe cale istorică şi 

administrativ. 

 

Zona localităților studiate, identificate la nivelul județului 

Din punct de vedere geografic Valea Bârgăului este situată în estul județului, într-o zonă 

predominant de sinclinal, favorabilă locuirii. Organizarea teritorial-administrativă a acestui 

spațiu pune în evidență existența satelor, ca formă elementară de așezare socială, grupate în 

patru comune, după cum urmează: Josenii Bârgăului (Josenii Bârgăului reședința comunei, 

Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Strâmba), Prundu Bârgăului (Prundu Bârgăului 

reședința comunei și Sușenii Bârgăului), Tiha Bârgăului (Tiha Bârgăului reședința comunei, 

Tureac, Mureșenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Ciosa), Bistrița Bârgăului (Bistrița Bârgăului 

reședința comunei și Colibița). Valea Bârgăului se suprapune peste Depresiunea Livezile-

Bârgău, situată la “contactul flișului paleogen din Munții Bârgăului cu eruptivul Munților 

Călimani și cu bazinul neogen al Transilvaniei”, datorându-și existența eroziunii perpetue, 

manifestată de râurile Bârgău și Bistrița. Observațiile directe pun în evidență un profil 
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asimetric al văii, extrem de îngust în arealul montan, marcat de chei, piramide și turnuri, cu 

deschidere treptată spre periferia acestuia, sub forma unei văi largi, dominată de confluența 

principalelor râuri și de imaginea Lacului de acumulare Colibița. Clima Ţării Bârgaielor este 

influenţată, în mod direct, de aşezarea geografică şi de relief. Prin aşezarea geografiă, clima 

Ţării Bârgăului este temperat-continentală moderată, supusă adeseori advecţiei aerului, 

polar maritim sau maritim arctic, lucru ce duce la o activitate frontală destul de frecventă. 

Urmarea acestui fapt este că în timpul iernii, predomină invaziile de aer de natură polar-

maritimă sau maritimă arctică din N-V, iar în timpul verii predomină invaziile de aer cald, 

temperat-maritim. Din punct de vedere pedologic solurile, a căror evoluție și complexitate se 

leagă de relief, structură geologică, climat și floră, sunt dispuse în etaje altitudinale, 

începând cu cel azonal, aluvionar de luncă, la altitudinile cele mai reduse, continuând cu 

solurile brune de pădure și podzoluri, pe suprafețele cele mai înalte. 

 

Valea Bârgăului – repere geografice 

Solurile silvestre brune şi brune-gălbui podzolice, învelesc toată zona deluroasă a Ţarii 

Bârgălui. . Sunt formate pe un substrat sedimentar constituit din argile, marne, gresii şi tufuri 

vulcanice şi sub o vegetaţie de foioase cu o reacţie neutră sau slab acidă. Pe aceste soluri se 

pot dezvolta atât păduri cu productivitate ridicată cât şi, prin defrişarea acestora, suprafeţe 

agricole arabile bune pentru cultivarea cerealelor, pentru livezi, fânaţe, deoarece au o 

fertilitate bună. Solurile de luncă se întâlnesc pe terasele joase, inundabile sau neinundabile, 

ale Bistriţei Ardelene. O parte din aceste soluri au intrat în circuitul agricol fi ind larg utilizate 

pentru pomicultură, legumicultură, cereale, în special porumb, cartofi , fasole şi altele. Atât 

solurile aluviale cât şi cele brune de pădure, din Ţara Bârgăului, sunt favorabile practicării 

agriculturii, fapt dovedit de întinsele suprafeţe ocupate cu livezi de pomi fructiferi (meri, 
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pruni, peri, nuci, etc. ), cu predominarea soiurilor de măr, fânaţe naturale şi mai puţin 

cereale. localitățile: Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Sușenii Bârgăului, 

Prundu Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Tiha Bârgăului și Mureșenii Bârgăului.  

Existența întinselor suprafețe ocupate cu păduri a favorizat practicarea diverselor activități 

legate de exploatarea și prelucrarea lemnului, diversificate și perfecționate în timp. Se 

observă astăzi indirect, prin intermediul construcțiilor integral sau parțial edificate din lemn, 

a diverselor obiecte de uz gospodăresc, a atelajelor, a instalațiilor utilizate în diverse 

meșteșuguri etc. Astfel s-a dezvoltat „o adevărată tehnică populară în utilizarea ingenioasă a 

lemnului ca materie primă exclusivă, în producerea unor instalații cu ajutorul cărora erau 

prelucrate materii prime, obținute în cadrul economiei rurale” . Întinsele suprafețe de pășuni 

au reprezentat premisa practicării păstoritului și, implicit, a meșteșugurilor legate de acesta 

precum prelucrarea pieilor și a lânii dar și a confecționării unor obiecte de îmbrăcăminte, 

unele cu ingenioase decorațiuni din mărgele sau broderii, care întregesc portul tradițional 

(cojocărit), diverse obiecte artizanale sau de uz gospodăresc. Elementele agricole precum 

terenurile arabile ocupă suprafețe restrânse, caracteristicile naturale permițând cultivarea 

unor cereale precum porumbul, grâul, orzul, secara și a legumelor, cu precădere în preajma 

gospodăriilor. Terenurile nepretabile a fi arate au fost folosite în mod avantajos prin 

cultivarea cu pomi fructiferi. 

2.3. DATE ISTORICE. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII  

Denumirea Bârgău utilizată la toate localitățile din zonă atestă indirect și realitățile culturale 

conturate după perioada antică. Cea mai plauzibilă părere ar fi cea potrivit căreia „Bârgău” 

de origine slavă, înseamnă „văgăună”, „înfundătură”, adică un loc din care „nu se poate ieși 

decât printr-o trecătoare ce trebuie apărată”.  Dar, în legătură cu originea sa au fost emise 

mai multe păreri, unele încercând să acrediteze ideea unei așezări întărite derivând din limba 

germană, Burg(au) ceea ce s-ar traduce cetate, oraș, sau după italianul Burgo (vico). Pentru 

explicarea originii cuvântului „Bârgău”, care defineşte toponimia românească actuală, a 

întregului „Ţinut Bârgăuan”, a „Ţării Bârgăului” sau a „Ţării Bârgaielor”, trebuie să ţinem cont 

de primele atestări toponimice, cunoscute, ale acestei regiuni transilvane, care apar sub 

antica denumire „Borgo”, de origine latină, de la care au evoluat la forma „Borgou” şi 

respectiv „Bârgău”. Astfel, primele denumiri cunoscute au fost cele ale munţilor, denumiţi 

„Alpes Borgo”, sau „Munţii Borgoului”, a văii principale numită „Valea Borgoului”, iar numele 

aşezărilor româneşti, care compun actualul „Ţinut Bârgăuan”, era „Domenius Borgo”, care 

cuprindea la început un singur sat, cu numele „Borgo”, apoi două sate, respectiv „Also 

Borgo” („Bârgăul de Jos”), care cuprindea aşezările „Borgo Rus” (Rusu Bârgăului) şi probabil 

„Borgo Joseni” (Josenii Bârgăului), respectiv „Felso Borgo” („Bârgăul de Sus”), care cuprindea 

„Borgo Suseni” (Susenii Bârgăului), „Prundu Sec”, devenit odată cu pregătirea operaţiei de 

militarizare comuna „Borgo Prund” (Prundu Bârgăului) şi vechea aşezare de pe interfl uviul 

Strâmba, din care s-au desprins, în timpul militarizării, comunele „Borgo Bistriţa” (Bistriţa 

Bârgăului) şi „Borgo Tiha” (Tiha Bârgăului), iar mai târziu „Borgo Mureşeni” (Mureşenii 

Bârgăului). 
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Pentru toponimicul „Borgo”, ”Purgo”, de-a lungul timpului s-au elaborate mai multe ipoteze. 

N. Șimon afirmă faptul că denumirea acestui ținut Borgo, pământ locuit continuu numai de 

români, este de origine romană. După alții, denumirea ar veni de la germanul Berg = munte 

sau de la slavui „bergovo =borgov,deal,colină. N. Drăganu susține originea slavă a cuvântului 

Borgo. În opinia lui Borgo, în gura poporului Bârgău înseamnă fundătură, văgăună, teritoriu 

situat între munți, fapt reflectat și în realitatea geografică, care are doar o singură ieșire. T. 

Naum și Gr. Moldovan susțin de asemenea originea germană a Borgo-ului, precizând că acest 

cuvânt derivă din cuvintele nemțești Berg (munte, deal), și Bergabhand (povârniș).  

Statornicite în peisajul toponimic al zonei ca „ale Bârgăului”, satele și-au atașat apelative 

care consființesc anumite particularități legate de poziția lor altimetrică (Joseni, Mijloceni, 

Suseni) sau după hidronime sau onomastică (Rusu, Mureșeni, Tiha, Bistrița).  Teritoriile ce 

contact între spațiul intracarpatic şi regiunile de la est de munți, Valea Bârgăului a fost o 

zonă de graniţă şi de interferență de civilizații. Urme de locuire sunt semnalate încă din 

preistorie : la Piatra Fântânele, în vecinătatea şoselei s-a găsit un vârf de suliţă din opal ce 

aparţine neoliticului, o altă lamă din cuarţit provenind din hotarul Prundului, ele punctând 

un orizont antropic multimilenar. La fel, în Prundu Bârgăului, la confluenţa văii Ciorii cu râul 

Bistriţa a fost descoperit un topor din gresie cuarţitică, databil în perioada eneolitică, o piesă 

de acelaşi tip provine şi dintr-o descoperire întâmplătoare de la Mureşenii Bârgăului. O 

fortificaţie de pământ datând din prima epocă a fierului se pare a fi existat pe malul stâng al 

văii Bistriţei, la Rusu Bârgăului,  pe o terasă înaltă. Resturile unei fortificaţii de pământ au 

fost semnalate pe Măgura Neagră. O investigaţie pe înălţimea de la Răchiţele-Frumuşica, la 

altitudinea de 1300 m,  evidenţiază o circuvoluţiune cu circumferinţa de aproximativ 600 m, 

dar fără putinţa de datare. Un cap uman cu interiorul scobit, atribuit orizontului celtic din 

secolele IV-III a.Ch., s-a găsit în grădina familiei Vlad, pe Poderei, fără ca acolo să existe urme 

arheologice. Un tezaur monede dacice de argint de tipul „călărețul cu pasăre” și imitații după 

cele macedonene tipul Filip II, din care 20 de piese au ajuns în diverse colecții din Viena și 

Budapesta. 

După cucerirea romană, Valea Bârgăului era prinsă în limesul nord-estic al provinciei romane 

Dacia, având ca puncte strategice castrele de la Livezile, apoi Orheiu Bistriţei cu o linie de 

turnuri de supraveghere înșirate la poalele munților Bârgăului şi Călimanilor. La Prundu 

Bârgăului au fost descoperite monede romane: un dupondius emis de Traian, un as Severus 

Alexander și un sestert Philip Arabul, elemente care indică integrarea zonei în Imperiu.  

Colonizarea sașilor în Bistrița și satele din jur după mijlocul veacului al XII-lea a introdus în 

regiune o puternică componentă occidentală cu privilegii și autonomii care-i conservă 

identitatea și stimulează economia regiunii. Populația locală, intrată sub autoritate nobiliară, 

rămâne relativ compactă în zona montană din Valea Someșului și Bârgăului. 

Aşezările de pe Valea Bistriţei Ardelene sau a Bârgaielor sunt atestate documentar începând 

cu secolul al XIV-lea, dar sigur ele existau înainte de a fi menţionate cu un prilej sau altul. La 

1317 este pomenit Borgo, la 1328 Pargo, la 1390 vilis ultrisque Borgo, la 1599 pro utroque 
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Borgo, la 1548 Borgo superior et inferior, la, la 1561 Burghau, etc.1 Într-un document din 

anul 1328, Toma, voievodul Transilvaniei, pomeneşte de Neppendorf et Burgo, cel din urmă 

cuprinzând două posesiuni numite Borgoul de Jos (Also Borgo) şi Borgoul de Sus (Felso 

Borgo), în cadrul comitatului Doboca2 . La 1336, în urma unei împărţiri de proprietate 

efectuată de Comisia de funcţionari ai Comitatelor Dăbâca şi Szolnoc Valea Bârgăului intră în 

proprietatea nobililor maghiari Bethlen şi Apaffy, fiind organizată în două părţi: Bârgăul de 

Sus şi Bârgăul de Jos. Această proprietate va fi cumpărată la 1506 de către saşii din Bistriţa, 

după care, la 1529, trece în stăpânirea Moldovei alături de Cetatea Bistriţei. Din anul 1552 

Valea Bârgăului intră iarăşi în proprietatea familie Bethlen, până la înfiinţarea Regimentului 

al II-lea român de graniţă, când pe baza unei Conscripţii militare cerută de împăratul Josef al 

II-lea, este răscumpărată şi încorporată acestuia. Dacă la început se amintea de cele două 

areale, Bârgăul de Jos (probabil zona Rusu Bârgăului-Josenii Bârgăului) şi Bârgăul de Sus 

(probabil zona Susenii Bârgăului-Prundu Bârgăului), în cursul secolului al XVIII-lea se fac 

menţiuni concrete asupra aşezărilor de aici. Astfel, într-o statistică din 1760-1762 se fac 

referiri la Josenii, Mijlocenii, Prund, Colibiţa et Tiha, iar la 1780 sunt atestate nominal Rusu 

Bârgăului, Josenii, Susenii, Prund, Tiha, Mureşenii şi Bistriţa Bârgăului. De asemenea, cele 

două Bârgaie apar şi în conscripţia fiscală din anul 1750. Documentele înregistrează în veacul 

al XIV-lea două așezări pe valea Bârgăului, în anul 1386 documentele vremii relatează 

existența a două entități habitaționale Bârgău, care în 1547 să se numească Borgo Inferior 

(Bârgăul de Jos) și Borgo Superior (Bârgăul de Sus) iar în 1390 fiind pomenite „duae ville 

Borgo nuncupati”, respectiv Bârgăul de Jos și Bârgăul de Sus. Populația românească din 

Bârgău plătea la 1461 „census quinquigesimalis de Borgo”.  

Prima menţionare documentară a Bârgăului datează din anul 1311 când regele Carol Robert 

de Anjou dăruieşte lui Ioan, fiul lui Geubul din Bistriţa, pentru faptele de credinţă şi slujbele 

vrednice de răsplată, moşia Pettendorf aflătoare între Livezile şi munţi. Prima menţiune 

documentară a moșiei Bârgăului este din 1328 când  aceasta se găsea în stăpânirea lui  

Johannes Henul, fiul lui Geubul din Bistrița și pe care voievodul Transilvaniei o întărește 

asigurându-i de deplina stăpânire. „Auzind că iobagii fiului lui Geubul, Ioan, fiul lui Ioan Henul 

(dict.), care locuiau pe moșiile lui Neppundorph și Purgo, căutau să părăsească moșiile în 

cauză, i-a asigurat de neadevărul cuvântului, încurajându-i să se stabilească, promițându-le 

tuturor protecție specială. Totodată, el promite să-și întărească pentru totdeauna moșiile 

numite de Henul prin privilegiu regal, poruncând tăcerea tuturor celor răzvrătiți”. 

În anul 1317, zona montană a Bîrgăului a fost împărţită între Ioan Bethlen şi Ladislau şi 

Nicolae Apafi, pentru ca, la mai bine de o jumătate de secol distanţă, urmaşilor acestor 

familii să le fie dat un nou act de donaţie asupra domeniului Bârgăului. Partea de posesiune 

a familiei Bethlen a fost cumpărată de către cetatea Bistriţei, conform actului de cumpărare 

din 1506. In 1506 oraşul Bistriţa cumpără dela conţii Bethleneşti satele iobage Bârgăul de Sus 

şi de Jos, Dominium totalium portionum possessionarum Egregii Nicolai de Bethlen, in 

Possesionibus Also-Borgo et Felsö-Borgo vocatis, omnimo in Comitatu de Doboka exist. 

 
1  C.N.Andriţoiu, Istoria Ţării Bârgăului, Ed. Mesagerul, Bistriţa, 2006, pp.5-6 
2 Titus Wacsmann-Hogiu, Bârgăuani de top. O carte a spiritualităţii bârgăuane, ED. Karuna, 

Bistriţa, 2009, pp.28-29 
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Ulterior, moșia a trecut în stăpânirea nobililor din familia Apaffy și Bethlen care o stăpânesc 

secole la rând. Într-un document din anul 1517, care se referă la împărţirea Munţilor 

Bârgăului între familiile nobiliare înrudite Bethlen şi Apafi şi saşii din Bistriţi apar ca și martori 

cneazul Ioan Dan şi iobagii Lazăr, Mihai Tomşa din Bârgău. După ce Valea Bârgăului a intrat în 

stăpânirea bistrițenilor în documentele orașului apar menționați cnezii români din Bârgău. 

Astfel, în anul 1517 este pomenit cneazul Ioan Dan din Bârgău (Joannem Dan. Villicum sau 

Kenezium Paganum), iar în anul 1520 este menționat cneazul Toma din Bârgău (Thoma 

kenesius de Burgo)3. În 1543-1546 este pomenit cneazul Ioan din Bârgău (Johanni knezioni 

de Burgo)4. La 23 iunie 1543 cneazul din Bârgău a fost trimis în Moldova (Misso knezione de 

Burgo în Moldaviam). La 1 decembrie 1543 cneazul Ioan, probabil al Bârgăului, era 

recompensat de către magistratul bistrițean pentru o călătorie (Johanni knezioni racione 

rese). Judele orașului Bistrița, Mathias Sachs și cneazul Ioan al Bârgăului au efectuat repetate 

călătorii în Moldova la 25 iunie, 1 și 16 august 1546 pentru a cere sprijinul lui Petru Rareș în 

cazul unui eventual atac din partea nobililor.5 

În secolul al XVII-lea documentele menționează existența pe Valea Bârgăului a unor cnezi sau 

juzi. Deși termenul este diferit, cnezii și juzii sunt același lucru. În anul 1633 este amintit 

cneazul Andrei din Bârgău, în anul 1638 este pomenit Filip Purle, judele satului Bârgăul de 

Sus (Felseo Borgon), iar în anul 1687 este menționat cneazul Simion din Bârgău (egi Borgoj 

olanal, Simon keneznel).6 

 În perioada 1552-1783 satele de pe Valea Bârgăului au revenit în proprietatea membrilor 

familiei Bethlen. Satele de pe Valea Bârgăului erau împărțite în posesiuni aflate în stăpânirea 

unor membrii ai familiei Bethlen. Astfel, Albu Toader (Alb Togyer) era jude domenial pe 

proprietățile comitelui Iosif Bethlen, Albu Maftei (Alb Máftéj) era jude domenial pe 

proprietățile comitelui Nicolae Bethlen, Curtean Alexa (Kurtyan Alexa) era jude domenial pe 

proprietățile comitelui Ladislau Bethlen, iar Vrăsmaș Vasile (Vresmás Vaszilie) era jude 

domenial pe proprietățile deținute de comitele Alexii Bethlen, toate aflate la Prundu 

Bârgăului. Rotund Pintilie (Rotund Pintylie) (sau Rotund Vartolomei-Rotund Vurtolomej) era 

jude domenial pe proprietățile comitelui Adam Bethlen, Pasăre Zsiluk (Paszere Zsiluk) era 

jude domenial pe proprietățile comitelui Paul Bethlen, iar Drăgan Lupu Filip (Dregan Lupul 

Silip) era jude domenial pe proprietățile deținute de comitele Grigore Bethlen la Bistrița 

Bârgăului. Irimie Ursache Irimie (Urszatyi Irimie) era jude domenial pe proprietățile comitelui 

Ladislau Bethlen la Rusu Bârgăului7 

 
3 Transilvania. Foia Asociațiunei transilvane pentru literatura română și cultura poporului român, 

anul VII, nr. 8, Brașov, 15 aprilie 1874, pp. 95-96. 
4 Susana Andea, Avram Andea, „Voievozi și cnezi din Districtul Rodnei în secolele XV-XVI”, în 

Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop (coordonatori), Istoria Culturii. Cultura Istoriei. 

Omagiu Profesorului Doru Radoslav la vârsta de 60 de ani, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 98. 
5 Radu Constantinescu, Moldova și Transilvania în vremea lui Petru Rareș. Relații politice și 

militare (1527-1546), București, 1978, p. 124, 193. 
6 Vasile Lechințan, „Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I)”, Revista 

Bistriței, Nr. VII, p. 123 -127. 
7 Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Andreea Salvan, Bârgăul sub pajura imperială, Editura 

Eikon, Cluj-Napoca, 2011, pp. 177-324. 
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Valea Bârgăului se constituie ca o unitate geografică și demografică unitară desfășurată de-a 

lungul văii Bistriței, devenită o importantă axă de comunicație între teritoriile de la vest și est 

de Carpați. Drumul comercial pe această rută este menționat târziu, doar în veacul al XVI-lea, 

anterior calea cea mai frecventată între Transilvania și Moldova era cel prin Pasul Rodnei, 

numit și drumul de sus sau drumul Bistriței, datorită faptului că erau socotite mai sigure 

drumurile de culme peste creste prelungi și plaiuri deschise celor prin trecători și văi înguste, 

totdeauna mai vulnerabile. Cel mai vechi document în care este menționat drumul Bârgăului 

datează din 1557 prin care domnul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, vorbește despre 

întreținerea drumurilor peste Suhard și Bârgău, ambele controlate de către bistrițeni, iar la 

1689 sunt menționate punctele de pază din pasul Bârgăului. 

 

Document din 1531 prin care se întărea stăpânirea familiei Bethlen asupra celor două Bârgae - 

Alsoborgo și Felsoborgo 

În conscripția lui Ioan Micu-Klein din 1733 Bârgăul figurează ca o singură unitate , cu un 

număr de 554 de familii românești și cu zece popi. Recensământul din 1750 este primul în 

care în care apar individualizate ca unități administrative distincte satele: Rusu Bârgăului 

(Ruschi Bârgăului), Joseni (Zacsseny), Mijloceni (Mislocseny), Suseni (Szussena), Prund 

(Prund), Tiha (Tycha), Mureșeni (Sztrimba). Conscripția realizată cu ocazia militarizării 

înregistra hotarul și populația fiecărei localități. 

Secolul al XVIII-lea produce multiple schimbări în statutul juridic al acestei zone, prin desele 

treceri de la un proprietar la altul, respectiv de la fiscul cezaro-crăiesc şi familia Bethlen. O 

parte a acestui domeniu, respectiv cea care a aparținut de Cătina al principelui Apaffi, în anul 

1727 a fost trecută fiscului cezaro-crăiesc, iar în anul 1758 a fost predată grofului Gabriel 

Bethlen. Mai târziu a fost răscumpărat de la acesta, în favoarea fiscului, apoi în anul 1776 a 

fost din nou conscris familiei Bethlen pentru 360.000 florini. E de notat, că cu ocazia 

militarizării figurau ca închiegate în regulă numai patru sate bârgăuane, anume Borgo-Rus, 

Borgo-Suseni, Borgo-Joseni şi Prundul Secului (mai apoi Borgo-Prund). Numai în cursul anilor 

următori — după ce mai întâi conform planului făcut de locotenentul Schuller şi 

sublocotenentul Fischbach, şi aprobat de guvern, s-a dat o formă mai simetrică satelor 

Borgo-Tiha şi Borgo-Bistriţa — s-au organizat cele opt comune bârgăuane aşa cum ele există 

şi astăzi. 
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Urbarium-ul  ținutului Bârgău din 1783 

Aşezările omeneşti din țara Bârgăului au cunoscut următoarea evoluție: la început a existat o 

obşte sătească „Borgo” sau „Bârgău”, la început liberă, iar mai târziu - obşte aservită - din 

care s-a format „Bârgăul de Jos”. Prin defrişări şi roiri spre est s-a format „Bârgăul de Sus”, 

iar între ele „Bârgăul de Mijloc”. Deci vechea obşte sătească (cnezatul de vale) „Borgo” a 

devenit domeniu feudal pe vremea regelui Carol Robert, fiind stăpânit în perioada 1308-

1342 (prima atestare documentară în 1311) de familiile nobiliare înrudite Apaffi şi Bethlen, 

pentru ca în 1386 să se afle din nou în posesia nobililor din familia Bethlen, ai căror urmaşi 

vând în 1506 domeniul cetății Bistrița şi îl răscumpără din nou în 1552, rămânând în posesia 

lor până în 1784, când țara Bârgăului este militarizată în Regimentul al II-lea de graniță 

năsăudean ce a dăinuit până în 1851. Numeric, această populaţie se ridica la 854 capi de 

familie iobagi, în raport cu 219 capi de familie jeleri, o creştere cu 6% în comparaţie cu anul 

1780, când erau înregistraţi 812 capi de familie iobagi şi 219 capi de familie jeleri. Supuşii 

trebuiau să îndeplinească anual 17 robote manuale şi de trei ori pe an, un serviciu de 

cărăuşie de 4 zile - precizează documentul - şi s-au plătit anumite dări în natură. Inquilinii 

trebuiau să plătească jumătate din prestaţia lor, la care se adăuga de la toţi zeciuiala şi, de la 

morile de măcinat,1 florin, iar de la taxele de pădurit, 30 cruceri” 

Granița militară instaurată ȋn Transilvania ȋncepând cu anul 1762, a avut la bază mai multe 

considerente, obiective din punctul de vedere al Imperiului Habsburgic, printre care 

amintim: - dorința Curții de la Viena de a-şi ȋntări dominația ȋn Transilvania; - necesitatea 

instituirii unei forțe militare capabile să acționeze, dacă măsurile ar fi cerut-o, împotriva 

nobilimii locale; - organizarea unei forțe militare puternice, care să fie disponibilă pentru 

lupte ȋn afara granițelor; - crearea unor detaşamente militare care să fie capabile să se 

ȋntrețină singure (reamintim faptul că grănicerii transilvăneni erau țărani-soldați, având 

obligația de a-şi procura pe cont propriu hrana şi ȋmbrăcămintea); - asigurarea unei paze 
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eficiente la granițele imperiului şi oprirea emigrărilor ȋn Țara Românească şi Moldova ale 

românilor transilvăneni. Regimentul cuprindea un număr de 12 companii recrutate inițial din 

22 de localități, ulterior integrând 44 de comune din Valea Rodnei, Șieului și Bârgăului.  

Înființarea Regimentului II românesc de graniță cu sediul la Năsăud, în anul 1762, era parte a 

unui sistem militar menit să potențeze puterea militară a Imperiului Habsburgic fără o 

creștere semnificativă a cheltuielilor pentru echiparea și întreținerea trupelor. Statutul 

acestei văi se schimbă odată cu conscripția militară din anul 1783 când, din dispoziția 

împăratului Iosif al II-lea  domeniul Borgo este răscumpărat din proprietatea familiei Bethlen 

și încorporat districtului grăniceresc, iar locuitorii eliberați din starea de iobăgie. În anul 

1785, la cererea familiei Bethlen, aceasta este despăgubită de către autoritatea militară 

pentru averile locuitorilor acestor comune cu suma de 700 mii de florini dintre care 300 mii 

florini au fost achitați imediat, iar pentru restul de 400 mii s-a cedândat domeniul fiscal Palvi 

(Păuliș) din Banat.  

Militarizarea ținutului era impusă de considerente de ordin militar. Curtea imperială de la 

Viena dorea să faciliteze comunicațiile și să ușureze accesul spre Bucovina al trupelor 

imperiale prin trecătoarea Bârgăului precum și să reducă contrabanda. Prin înrolarea 

localnicilor în regimentele grănicerești, efectivele unităților de linie și grănicerești au crescut. 

În militarizarea Bârgăului, spre deosebire de a Văii Someșului, nu a fost impusă condiția 

trecerii la greco-catolicism ca o cerință a Curții de la Viena. Aceasta dovedește că imperiul 

avea nevoie de întărirea granițelor de nord a Transilvaniei și că pentru aceasta era dispus să 

facă compromisuri. Regimentul era format din 12 companii și era descentralizat, având 

Comandamentul general la Năsăud. Companiile erau repartizate pe văi, câte 3-4 comune la o 

companie. Borgo Prund făcea parte din compania III-a alături de Borgo Bistrița, Borgo Tiha și 

Borgo Mureșeni, iar Borgo Joseni, Borgo Mijloceni și Borgo Suseni constituiau compania IV. 

După militarizare a început o instrucție severă, obișnuind bărbații cu mânuirea armelor, cu 

serviciul de frontieră și cu disciplina militară. Până la această dată, în toată valea existau 

numai două comune care sunt pomenite în toate descrierile acestui ținut și anume: Bârgăul 

de Jos și Bârgăul de Sus. S-a făcut o sistematizare a comunelor, satele răspândite pe dealuri 

și sub munte fiind mutate de autoritățile militare de-a lungul văii, pe lângă Bistrița 

Ardeleană, iar din cele două Bârgaie, cel de sus și de jos, au luat ființă așezările Rusu 

Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, 

Bistrita Bârgăului și Tiha Bârgăului, denumiri care s-au menținut până în zilele noastre. Din 

Bârgăul de Sus s-au desprins: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Mureșenii Bârgăului, Bistrița 

Bârgăului. 
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Harta zonei Bârgaielor în secolul al XVIII-lea 

Cu ocazia conscrierii, pe lângă crearea celor 7 sate - Rusu Bârgăului (Rusz Borgo), Josenii 

Bârgăului (Zsoszeni), Mijloceni (Miszlocseny), Suseni (Zsuszeni), Prund (Prund Szek), Tiha şi 

Bistriţa Bârgăului (Bisztrita) - prin împărţirea Bârgăului de Sus şi de Jos, acestea au fost 

sistematizate urbanistic pe sisteme de străzi, cum a fost exemplul Bistriţei Bârgăului, 

concentrată pe „două uliţi principale paralele, în lungime de 2 km şi în legătură regulată prin 

5 uliţi curmeziş”. părţile posesionare ale membrilor familiei Bethlen, după cum urmează: 

Alexii Bethlen, cu 5/72 părţi posesionare, Iosif Bethlen, cu 1/36 părţi posesionare, Ladislau 

Bethlen, cu 1/18 părţi posesionare, Nicolae Bethlen, cu 1/36 părţi posesionare, George 

Bethlen, cu ¼ părţi posesionare, Adam Bethlen, cu 1/18 părţi posesionare, şi Paul Bethlen cu 

¼ părţi posesionare.  

Situaţia locuitorilor de pe domeniul Bârgăului era mai grea. Cortegiul de prestări şi servicii 

reiese şi din raportul adresat de către maiorul Heydendorff, generalului Rall, la 27 ianuarie 

1784, la puţin timp după militarizare: prestaţiile le-au tot sporit domnii, încât ţăranii trebuiau 

să lucreze săptămânal nu 6, ci 7 zile; unii despre cari se credea că în zilele lungi din iulie n-au 

lucrat destul, trebuiau să lucreze în plus câteva zile; alţii care nu aveau vite, trebuia să 

lucreze cu mult mai mult ca pălmaşi, şi în loc de 200 trebuia să furnizeze 1500 de şindrile; 

dacă vreunul era bolnav, i se lua singura avere vaca în locul prestaţiei îndatorate neîmplinite. 

Că munca datorată stăpânilor domeniali era extrem de împovărătoare o dovedeşte chiar 

textul conscripţiei, care arată că iobagii trebuiau să presteze nu mai puţin de 14 zile de 

muncă cu braţele şi treizeci de zile pe an cărăuşie. La acestea se adăugau 24 transporturi la 

Cluj, în contul domnului pământean şi transportul datorat zeciuielii porumbului. Inquilinii 

trebuiau să plătească jumătate din prestaţia lor, la care se adăuga de la toţi zeciuiala şi, de la 

morile de măcinat,1 florin, iar de la taxele de pădurit, 30 cruceri şi două juninci, extravilanul 

aducându-i anual o producție de 4/9 care de fân. Înainte de militarizare, dreptul de tăiere a 

lemnului a fost permis locuitorilor - cu excepţia pădurii Branişte - în pădurile alodiale 
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stabilite, pentru lemn de foc şi lemnul de prelucrat, în schimbul unei plăţi în natură, care 

consta în 100 de şindrile, o grindă şi 10 traverse, sau în bani.  

Înregimentarea domeniului Bîrgăului a determinat, ca şi în cazul celorlalte regimente 

grănicereşti, o mai mare stabilitate a locuitorilor în acest spaţiu, datorată necesităţii de a 

putea presta neîntrerupt serviciul militar. Punctual, aceasta a determinat crearea unui regim 

agricol stabil, prin cultivarea tuturor genurilor de produse necesare propriilor nevoi, fără a 

exista necesitatea de a se călători în alte părţi pentru furnizarea lor. Localitatea sporește ca 

importanță după 1784 când devine sediu de companie a Regimentului II de graniță.  

Conscripția din 1783 nota: „Pentru nobilul comite Gheorghe Bethlen, cu ¼ părți posesionare 

pe Valea Bârgăului un număr de 138 iobagi corespunzător anului 1780 la 142 câți au ieșit la 

conscripția de la militarizare. Acestora li se adaugă 79 de jeleri, care împreună îngrijeau și se 

ajutau de 275 de frați și copii. Ei aveau împreună 103 cai, 214 boi, 345 vaci, 196 junic, 490 oi, 

100 de stupi de albine, 160 de porci. Dintre sesii 146 se lucrau și 11 erau pustii. Terenul 

agricol avea o producție de 121 câble și 31/2 mierțe, intravilanul  și 93 câble și 11/2 mierțe 

extravilanul. Pășunile erau valorificate la 494 care de fân; locuitorii trebuiau să presteze un 

număr de 141 zile de robotă. 

Pentru nobilul comite Nicolae Bethlen , cu 1/36 părți posesionare pe Valea Bârgăuui un 

număr de 68 de iobagi și 76 de jeleri, care împreună îngrijeau și se ajutau de 136 de frați și 

copii. Ei aveau împreună 31 cai, 78 boi, 129 vaci, 81 junici, 285 oi, 46 stupi de albine, 57 

porci.  Dintre sesii 66 erau lucrate și 8 erau pustii.  Terenul agricol avea o producție de 34 

câble și ½ mierțe, intravilanul și 42 câble și 1 mierțe extravilanul. Pășunile erau valorificate  la 

120 ¾ care de fân; locuitorii trebuiau să presteze un număr de 66 zile de robotă. 

Pentru nobilul comite Iosif  Bethlen cu 1/36 părți posesionare pe Valea Bârgăului un număr 

de 79 iobagi și 83 jeleri care împreună îngrijeau și se ajutau de de 131 frați și copii. Ei aveau 

împreună  36 cai, 85 boi, 140 vaci, 98 junici, 533 oi, 29 stupi de albine, 65 porci. Dintre sesii 

62 se lucrau și 7 erau pustii. Terenul agricol avea o producție de 36 câble și 31/2 mierțe, 

intravilanul,  și 35 câble și 1 mierță extravilanul. Pășunile erau valorificate la  1921/2 care de 

fân; locuitorii trebuiau să presteze un număr de 64 zile de robotă. 

Pentru nobilul comite Alexandru Bethlen , cu 5/72 părți posesionare pe Valea Bârgăuui un 

număr de 156 de iobagi și 29 de jeleri, care împreună îngrijeau și se ajutau de 223 de frați și 

copii. Ei aveau împreună 55 cai, 162 boi, 245 vaci, 151 junici, 600 oi, 91 stupi de albine, 93 

porci.  Dintre sesii 115 erau lucrate și 9 erau pustii.  Terenul agricol avea o producție de 84 

câble și 2½ mierțe, intravilanul și 67 câble și 1 mierță extravilanul. Pășunile erau valorificate  

la 3841/4 care de fân; locuitorii trebuiau să presteze un număr de 1171/2 zile de robotă. 

Din Conscripția anului 1783 aflăm starea unora dintre grănicerii din Rusu Bârgăului: Arman 

Gavrilă avea la conscriere 23 de ani și era conscris ca jeler al contelui Gheorge Bethlen 

împreună cu Neag Arsinte cu care lucrau o sesie care da o producție de 4 câble. Dețineau 

împreună 1 cal, 2 boi, 2 vaci, 2 juninci, 2 porci. Bartoș Simion de 24 de ani, iobag al aceluiași 

nobil, avea împreună cu tatăl său un loc de arătură de  45x21 stânjeni care da 2 câble și 2 
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mierțe de boabe și un fânaț de 4 care de fân. Dețineau 2 vaci și 2 junci. Rotar Grigore de 32 

ani și Rotar Ionică de 30 ani, iobagii lui Grigore Bethlen,  lucrau o sesie de 59x19 stânjeni care 

da o câblă și 2 mierțe și 5 care de fân, deținând împreună 2 boi, 4 vaci și 2 porci. Moldovan 

Dănilă de 25 ani și fratele său Grigore de 22 ani erau iobagii lui Nicolae Bethlen, dețineau 1 

cal și 1 porc. Primul a murit în campania din 1788, cel de-al doilea în 1809. Rele Niculae  

jelerul lui Nicolae Bethlen, avea la conscriere 22 ani și împreună cu frații Maftei și Nistor 

dețineau 2 vaci și 2 juninci, fără pământ. Ursace Simion  împreună cu tatăl  său Irimie, jude 

domenial și fratele Grigore, dețineau 3 cai, 6 boi, 4 vaci, 2 juninci și 3porci. Lucrau odouă 

sesii care le da 4 câble iar extravilanul 10 care de fân. Parasca Ion, de 20 de ani la conscriere, 

era iobagul lui Gh. Bethlen. Lucra o sesie de 34x10 st. Care aducea o producție de 1 câblă și 2 

mierțe. Deținea la militarizare 2 boi, 2 vaci, 1 junincă și un porc. Mort pe frontul din Galiția în 

1813. Prasca Sava de 40 ani cu doi fii, Flore, de 10 ani și 3 ani la conscriere deținea o sesie de 

53x15 st. cu o producție de 5 câble de cereale și din extravilan 8,5 care fân: deținea 2 cai, 4 

boi,  2 vaci, 6 oi. Prundar Toader, iobagul lui Alexandru Bethlen, de 43 ani la conscriere avea 

împreună cu Prundar Simion o sesie de 40x19 stânjeni. Dețineau 4 boi, 3 vaci, 1 porc și 1 

junincă. 

Istoria Țării Bârgăului, mai bine de şase decenii (1784 – 1851) se confundă cu istoria 

Regimentului al II-lea românesc de graniță.  Militarizarea a fost privită de majoritatea 

bârgăuanilor ca favorabilă situației lor, în urma promisiunilor făcute de reprezentanții oficiali 

al Curții imperiale. Tocmai de aceea, la 31 ianuarie 1784, împăratul Iosif al II-lea emite un 

decret cu privire la înscrierea voluntară a satelor din vecinătatea graniței militare. În urma 

militarizării, vechii iobagi au devenit oameni liberi, dar în schimbul acestei libertăți au avut 

de plătit diferite impozite, precum și anumite taxe pentru lemne și pășuni. 

Instituţia Regimentului şi-a pus o puternică amprenta asupra întregii vieţi economice şi 

socio-culturale a oamenilor din aceste zone, care au ieşit astfel de sub suzeranitatea cetăţii 

Bistriţei, ajungând să rivalizeze chiar cu aceasta. S-a realizat prima mare acţiune de 

sitematizare a satelor grănicereşti, prin delimitarea precisă a vetrelor de sat, trasarea 

uliţelor, a drumurilor de acces, în funcţie de care au fost amplasate noile gospodării 

grănicereşti. A fost pus un accent deosebit pe construirea şi întreţinerea drumurilor şi 

podurilor care legau între ele cele 44 de comune grănicereşti facilitându-se astfel legături 

rapide şi sigure cu sediul regimentului şi cu punctele de pază din zonele de trecere spre 

Moldova. 
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Harta districtului Regimentului II Românesc de Graniță  

Momentul înfrângerii Revoluției din 1848, când ținutul bârgăuan a devenit un teritoriu de 

operațiuni militare, a făcut ca țărănimea bârgăuană să devină una cu obligații de a plăti dări 

regești pentru case și pământ. În anul 1861 va lua ființă „Districtul Românesc Autonom al 

Năsăuduluiˮ, introducându-se limba română în toate toate instuțiile publice. Între 1867-

1876, în urma unirii cu Districtul Bistriței ia ființă comitatul Bistrița-Năsăud. Satele 

bârgăuane, din punct de vedere administrativ au făcut parte din plasa Iad cu sediul la Prundu 

Bârgăului. Tot patrimoniul grăniceresc, trecut în rândul foștilor grăniceri, i-a ajutat să 

acceadă la cultură și să contribuie la răspândirea ei. Din această luptă a „mișcării 

memorandisteˮ au făcut parte și o serie de învățători, preoți și țărani de pe aceste 

meleaguri, care au avut un aport semnificativ la emanciparea populației. Beneficiind de 

deschiderea oferită prin realizarea căii de comunicație cu Bucovina - drumul Iosefinian - 

comunitățile din Valea Bârgăului s-au integrat procesului general de evoluție a zonei fostului 

regiment de graniță năsăudean. Chiar dacă au fost militarizate mai târziu, ele au urmat 

același traiect de evoluție, în care relația biunivocă între ceea ce „au datˮ și ceea ce „au 

primitˮ a definit gradul de implicare în angrenajul sistemului militar, cât și așteptările - poate 

nu întotdeauna realizate - de transfer a beneficiilor acestuia asupra oamenilor. După 

desființarea sistemului confiniar și „omogenizareaˮ administrativă din anul 1876, traiectul s-

a încadrat în evoluția generală a sistemului dualist austro-ungar. Transformări importante s-

au produs odată cu revenirea la matricea istorică, România, în anul 1918. Mutații importante 

au avut loc ca urmare a celor două acțiuni de redistribuire a pământului, în urma reformelor 

agrare din 1921 și 1945. Iar documentele din corpul lucrării vin să întărească, prin 

consemnarea unor momente definitorii ale acestui traiect, aserțiunile din paginile acestui 

excurs istoric, potrivit formulei perene vreme trece, vreme vine. Structura societății 

românești la sfârșitul secolului al XVIII-lea și ultimele decenii ale celui următor, a determinat 
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poziția românilor în viața politică și socială a spațiului pluriconfesional, etnic și cultural al 

Transilvaniei. Populaţia Munţilor Bârgăului a cunoscut un mers ascendent de la începutul 

secolului al XVIII-lea până în ultimul deceniu al secolului trecut. Astfel, dacă în 1721, în 

spaţiul 10 montan Bârgău erau prezenţi 4150 de locuitori, în anul 1992, populaţia a crescut 

de peste opt ori, atingând valoarea maximă de 35258 de locuitori, după care numărul 

acestora a început să scadă constant, ajungând în 2011 la 30373 de persoane, pe fondul 

bilanţului natural foarte scăzut şi a deficitului migratoriu. 

Regimentele de graniţă, departe de a fi reductibile doar la fapte de arme, legislaţie şi 

organizare militară, au însemnat şi un anume mod de viaţă specific, materializat, printre 

altele, într-o administraţie, justiţie şi economie proprii. Această ultimă componentă a vieţii 

grănicereşti ne dezvăluie poate cel mai bine adevărata măsură a progreselor materiale şi 

culturale înregistrate de satele militarizate. Deosebirea acestora faţă de cele iobăgeşti punea 

în evidenţă virtuţile libertăţii sociale, fie ea chiar condiţionată de multiple obligaţii militare. 

În vara anului 1786 împăratul Iosif II s-a aflat pentru a treia oară în Transilvania. Sediul 

garnizoanei de pe Valea Bârgăului a fost fixat la Borgo Prund, unde de altfel împăratul a şi 

poposit. 

Serviciul militar era deservit de bărbați între 17 și 50 de ani recrutați din satele grănicerești. 

Oameni liberi, grănicerii s-au bucurat de o serie de drepturi și avantaje: beneficiau de o soldă 

pentru zilele în care se aflau în misiuni sau campanii militare, fiind înzestrați cu armele și 

muniția necesare, obligați în schimb de a îndeplini slujba ostășească pe timp de pace sau de 

război, de a participa la lucrările obștești, construirea și întreținerea drumurilor, ridicarea 

edificiilor publice sau a locuințelor pentru ofițeri. 

Înfiinţarea regimentului a adus după sine schimbări importante în viaţa locui¬torilor din 

acest district, care vor îmbina satisfacerea obligaţiilor militare cu o ac¬tivitate susţinută pe 

tărâm economic, social şi cultural. A început construi¬rea de pichete pe întreaga graniţă 

pentru adăpostirea soldaţilor care o păzeau, precum şi a drumurilor şi a fortificaţiilor din 

satul Bârgău. În decursul anilor, locuitorii din satele militarizate, fie că au fost înrolați ca 

soldaţi sau nu, au învăţat să ducă o viaţă ordonată, liniştită, şi nu în ultimul rând, morală, 

fiind sub puternica influenţă a legilor austriece. Regimul militar din Transilvania a 

supravegheat atent, pe toată durata existenței regimentului, nu doar problemele de ordin 

militar, ci şi viața publică şi particulară a grănicerilor, viața religioasă, educația copiilor, 

dreptul de proprietate şi moştenire, problemele juridice, financiare, sănătatea locuitorilor 

sau întreținerea satelor. Sistemul grăniceresc nu a fost unul simplu, în esenţa sa, deoarece la 

origini a fost un sistem militar, cu funcţii multiple, cu sarcini şi reguli dure, istovitoare pentru 

soldaţi, însă rolul său s-a dovedit benefic pentru societatea din nord-estul Transilvaniei. 

Românii nu au executat nici una din lucrările de modernizare din proprie iniţiativă, ci doar la 

îndemnul şi sub atenta supraveghere a ofiţerilor austrieci. Acest lucru s-a întâmplat datorită 

faptului că românii nu au avut modele după care să se orienteze pentru a-şi moderniza 

singuri căile de acces, locuinţele, viaţa în general sau să ȋşi optimizeze producția agricolă. 

Experienţa dobândită de către soldaţii români ca simpli muncitori pe timp de pace prin 

participarea directă la reorganizarea şi înfrumuseţarea satelor, a fost benefică. În perioadele 
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ȋn care nu erau solicitaţi de către ofiţeri pentru pregătiri şi antrenamente, locuitorii satelor 

de graniţă se îngrijeau de bunul mers al familiilor şi al gospodăriilor proprii, dar şi de 

ȋntreținerea şi prosperitatea satelor ȋn care locuiau. Tehnicile noi de lucru aplicate în 

cultivarea pământurilor, dezvoltarea gustului estetic tradus în practică prin curăţarea, 

zugrăvirea caselor şi a acareturilor, întreţinerea grădinilor de legume, cultivarea pomilor 

fructiferi, îmbogăţirea cunoştinţelor generale. Anterior militarizării gospodăriile erau 

împrăștiate pe cuprinsul hotarului, pe proprietăți mai productive. Satele care au fost 

împrăştiate pe dealuri, au fost reorganizate total, prin coborârea lor pe văile râurilor. 

Cursurile de apă au fost îndreptate, s-au curăţat albiile râurilor, s-au construit diguri acolo 

unde exista pericolul de inundaţii şi s-au fixat terenurile prin plantări de pomi şi de copaci. 

„Fostele comune grăniţereşti mărturisesc şi astăzi prin aşezarea lor ordonată eforturile 

constructive din vremea graniţei, spiritul ei civilizator”.  

Morfologia vetrelor a suferit modificări semnificative, odată cu intrarea arealului montan 

bârgăuan în perimetrul Districtului Grăniceresc Năsăudean (din a doua jumătate a secolului 

al XVIII-lea, până la mijlocul secolului al XIX-lea). Astfel, de la aşezările cu formă neregulată 

(areolară, tentaculară), s-a ajuns la o formă liniară simplă şi liniar-tentaculară, în cazul 

majorităţii localităţilor, impusă de ordinele imperiale ale vremii, care urmăreau adunarea 

populaţiei de pe versanţi în vetre amplasate de-a lungul râurilor şi a căilor de comunicaţie, 

pentru o mai uşoară instruire şi educare şi pentru a răspunde mai rapid solicitărilor de 

natură militară. În privinţa texturii aşezărilor, aceasta corespunde, în bună măsură, formei 

vetrelor, predominând textura liniară (simplă sau biliniară), doar în unele situaţii, textura 

vetrei fiind parţial rectangulară sau, chiar lipsind (aşezări fără textură). Trăsăturile cadrului 

natural, specificul activităţilor economice şi intervenţiile administraţiei din perioada graniţei 

militare şi-au pus amprenta asupra structurii aşezărilor. Astfel, predomină aşezările cu 

structură adunată (12), unele dintre ele (5) cu tendinţă de risipire, iar una cu intercalări de 

răsfirare şi tendinţă de risipire. 

 

Traseul drumului de pe Valea Bârgăului la 1821 
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Construcţia drumului dintre Transilvania şi Bucovina prin Pasul Bârgăului a început se pare în 

anul 1783, odată cu militarizarea Văii Bârgăului şi s-a terminat în anul 1820. Drumul a fost 

construit în două etape. Lucrarea a fost una de mare amploare, la realizarea ei participând în 

prima etapă circa 1000 de lucrători şi 30 de care din trei comitate şi anume din Cluj, Solnocul 

Interior şi Dăbâca şi din două districte, cele ale Bistriţei şi Năsăudului. Drumul trebuia să 

răspundă unor necesităţi politico-militare ale Imperiului Habsburgic, care urmărea anexarea 

Bucovinei şi a Galiţiei. Lucrările de realizare a acestuia au fost puse sub comanda unui 

căpitan din Statul Major al armatei imperiale. Organizarea şi supravegherea lucrărilor a fost 

încredinţată unor comisari numiţi dintre reprezentanţii Guberniului Transilvaniei, ai oraşului 

Bistriţa şi ai Regimentului II românesc de graniţă din Năsăud. Construcţia drumului a 

contribuit şi la dezvoltarea comunelor de pe Valea Bârgăului. Un itinerar din 1813 

menţionează ruta prin Valea Bârgăului pe Valea Tihei şi sub muntele Miroslava, urca munţii 

Zimbroaia, Măgura Calului şi Tătaşul. La cumpăna apelor era instalat punctul de vamă. 

Drumul a fost pietruit între anii 1813 şi 1817. 

Prin Patenta imperială din 12 martie 1861 s-a urmărit reorganizarea comunelor grănicerești 

din fostul regiment românesc năsăudean într-un district autonom al Năsăudului. Astfel cele 

47 de localități s-au organizat în 6 cercuri, 4 opiduri și 43 de comune. Alături de cercurile 

Năsăud, Rodna, Zagra, Sângeorz și Monor s-a conturat și Cercul Borgo-Prund, alcătuit din 

comunele : Tiha Bârgăului, Mureșenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Susenii 

Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului cu reședința în opidul Prundu Bârgăului. 

Comuna Bârgău - înţelegând aici toate cele 8 localităţi din zonă, şi-a înaintat doleanţele la 31 

iulie 1852 şi acestea se refereau la cedarea în scopuri şcolare a locuinţelor ofiţerilor ce au 

existat în graniţa militară, ale căror costuri de construcţie au fost acoperite din fondul de 

provente; tratament egal al acesteia cu comunele săseşti; pădurile atribuite de către 

împărăteasa Maria Terezia, precum şi munţii revendicaţi şi fondul de montur să li se lase în 

proprietate iar, din mijlocul lor să fie formată şi însărcinată o comisie care controleze din 

partea populaţiei administrarea munţilor revendicaţi şi a fondului de montur. 

  Pe baza Legii XXXIII din 1876 20 se înființează Comitatul Bistrița-Năsăud cu reședința 

la Bistrița, format din fostul District al Bistriței, fostul district Autonom Român Năsăud, fostul 

comitat Dăbâca și partea estică a fostului comitat Solnocul Inferior. Acest comitat era format 

din șase cercuri, printre care și cercul Prundu Bârgău cu toate localitățile bârgăuane. 

Între 1867-1876, în urma unirii cu Districtul Bistriței ia ființă județul Bistrița-Năsăud. Satele 

bârgăuane, din punct de vedere administrativ au făcut parte din plasa Iad cu sediul la Prundu 

Bârgăului. Tot patrimoniul grăniceresc, trecut în rândul foștilor grăniceri, i-a ajutat să 

acceadă la cultură și să contribuie la răspândirea ei. Din această luptă a „mișcării 

memorandisteˮ au făcut parte și o serie de învățători, preoți și țărani de pe aceste 

meleaguri, care au avut un aport semnificativ la emanciparea populației.  

În urma înfăptuirii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 și desăvârsirea statului unitarnațional-

român, începând cu 10 noiembrie 1918, pe toată Valea Bârgăului s-a trecut la constituirea 

consiliilor naționale și gărzilor comunale.  
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2.4. JOSENII BÂRGĂULUI  

2.4.1. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII 

În conscripția fiscal din 1760-1762 realizată în vederea procesului de militarizare, apar 

menționate pentru prima dată cele opt așezări bârgăuane, denumite în funcșie de poziția lor 

geografică în cadrul văii, din aval spre amonte: Alsó Borgó) Bârgăul de Jos) et Felső Borgó 

(Bârgăul de Sus) cum filialibus Zsoszény (Josenii Bârgăului), Mizslocsény (Mijlocenii 

Bârgăului), Szuszény (Susenii Bârgăului), Prund (Prundu Bârgăului), Tycha (Tiha Bârgăului), 

olibiza.)11. Conform acestei conscripții Bârgăul de Jos era alcătuit numai din așezarea Rusu 

Bârgăului, timp ce toate celelalte șapte sate au format împreună Bârgăul de Sus. 

În luna decembrie 1529 sunt menționați iobagii din Bârgăul de Jos (Inferiori Borgo), anume 

Nechita (Nekythe), Teodor Rusu (Theodor Rwssw), Stanciul Miclăuș (Stanczul Myklos), 

Drăguș (Dragws), Pintea (Pynthey), Popa (Popa) și din Bârgăul de Sus (Superior Borgo), 

anume Cârța (Kyczra), Dan (Dan), Ignat (Agnat), Voicșin Drăguș (Voyxin Dragws), Teacă Jurj 

(Teke Gywrghs), Petru Iască (Peter Aska), Gavrilă (Gabrille), Vlașin (Flagyn), Iovul (Iwul), Ioan 

Ursa (Ioan Ursa), Petru (Peter), Damian (Damian), Gavrilă (Gabrille), Ivan (Iwan), Ignat 

(Iegnath), Tâlharu Ivan (Tholhayre Iwan), Todor Ivului (Theodor Iwolle), Zâncă Ivan (Zynke 

Iwan), Popa (Popa), Balașca (Balașca), Șerban (Zorban), Teodor a lui Toma (Theodor 

Thomully), Ileana văduva (Helena vidua), care au fost cumpărați de către orașul Bistrița (ad 

civitatem pertinentes ac empti).8 În 1720-1721 satele din Bârgăul de Sus aveau 196 de 

gospodării, care foloseau terenuri arabile de 945 iugăre (548, 10 hectare) și fânețe de 579 

zile de coasă. Satul apare înregistrat documentar târziu, sub denumirile: 1547 – Burgo 

Inferior, 1733 – Borgo, 1750 – Borgo Zsoszeny, 1760-1762 – Also Borgo, Zsoszeny, 1805 – 

Zsoszény, 1850 – Borgo Zsoszény, 1854 – Borgo Zsoszény. 

  

Vedere cu pesrpectiva spre silueta bisericii  

În anul 1750 locuitorii din Josenii Bârgăului vindeau cereale, păsări, lactate, animale 

mari și mici pe piața orașului Bistrița. Satul deținea două părți de hotar în care se ara cu șase 

 
8 Radu Constantinescu, Moldova și Transilvania în vremea lui Petru Rareș. Relații politice și 

militare (1527-1546), București, 1978, p. 163. 
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animale de jug. Fiecare cubul de semănătură de toamnă producea într-un an de fertilitate 

medie șase clăi, iar claia oferea o măsură de grăunțe. Un cubul de semănătură de primăvară 

și anume de ovăz dădea tot șase clăi, iar fiecare claie două măsuri de grăunțe. Rareori se 

obișnuia să se semene grâu de primăvară. Nu existau păduri potrivite pentru lemn de 

construcție, ci doar puține păduri pentru lemn de foc. Pășunile abia ajungeau pentru animalele 

proprii. Fânețele erau cosite în fiecare an.9 În anul 1783, din cauza faptului că terenurile 

agricole aveau o fertilitate scăzută locuitorii din satele Rusu Bârgăului și Josenii Bârgăului erau 

scutiți de însămânțările de toamnă și vară. În anul 1783 țăranii iobagi de pe domeniul Bârgăului 

aveau o serie de obligații în natură sau bani, care alcătuiau censul, în valoare de 4 florini și 32 

creițari, iar jelerii în valoare de 2 florini și 16 creițari. Apoi țăranii trebuiau să dea dijma din 

grâu și ovăz, precum și dijma mieilor. La capitolul renta în muncă existau tot felul de munci. 

Țăranii de pe domeniul Bârgăului trebuiau să presteze 14 zile de muncă pe an cu palmele și 30 

de zile pe an cărăușia produselor. Țăranii trebuiau să presteze 24 de transporturi obligatorii 

până la Cluj, în afara transportului zeciuielii porumbului și al lemnelor. Nobilii dețineau o serie 

de drepturi de monopol. Pentru practicarea crâșmăritului, morăritului, pășunatului, 

exploatarea lemnului, vânatului și pescuitului țăranii de pe domeniul Bârgăului aveau o serie 

de obligații față de nobili.10 Românii din Transilvania aveau o dare specială, cincizecimea din 

oi. Astfel, în anul 1462 această dare apare menționată și pe Valea Bârgăului (Census 

quinquagesimalis de Borgo). Conscripția satelor de pe Valea Bârgăului din anul 1783 înregistra 

existența a 854 capi de familie iobagi și 219 susținători de familie jeleri, în total 1073 familii. 

În anul 1851 comuna Josenii Bârgăului deținea crâșma comunală, clădirea școlii comunale, 

pășuni și fânețe 

În concluzie, aşezările omeneşti din țara Bârgăului au cunoscut următoarea evoluție: la început 

a existat o obşte sătească „Borgo” sau „Bârgău”, la început liberă, iar mai târziu - obşte aservită 

- din care s-a format „Bârgăul de Jos”. Prin defrişări şi roiri spre est s-a format „Bârgăul de 

Sus”, iar între ele „Bârgăul de Mijloc”. Deci vechea obşte sătească (cnezatul de vale) „Borgo” 

a devenit domeniu feudal pe vremea regelui Carol Robert, fiind stăpânit în perioada 1308-

1342 (prima atestare documentară în 1311) de familiile nobiliare înrudite Apaffi şi Bethlen, 

pentru ca în 1386 să se afle din nou în posesia nobililor din familia Bethlen, ai căror urmaşi 

 
9 Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureșan, Conscripția fiscală a 

Transilvaniei din anul 1750, Vol. I. Descrierea localităților conscrise, Partea I, Editura Enciclopedică, 

București, 2009, pp. 631-632.  
10 Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Andreea Salvan, op. cit., pp. 165-17 
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vând în 1506 domeniul cetății Bistrița şi îl răscumpără din nou în 1552, rămânând în posesia 

lor până în 1784, când valea Bârgăului este militarizată în Regimentul al II-lea de graniță 

năsăudean ce a dăinuit până în 1851. 

 În Joseni, în primul rând, un teren al crâşmei lui Paul Bethlen şi al grofului Adam Bethlen, apoi 

al lui Grigore Bethlen senior. În al doilea rând, un teren curial nobiliar al grofilor Georg Johann 

si Ladislau Bethlen. În momentul în care crâşma domnească, ce a fost construită pe terenul 

crâşmei aparţinând grofului Grigore Bethlen (nr. militar 16), s-a dărâmat, comuna a ridicat o 

altă crâşmă sau, conform protocolului reprezentanţilor comunei, o casa comunală, care a fost 

înscrisă în urbariul din anul 1817, a cărei dobândă de arendă se vărsa în casa comunei. În 

această situaţie, comuna trebuie să plătească înaltului erariu pentru terenul alodial al crâşmei, 

recurat9 , o taxă anuală de 2 florini. Terenul curial al grofilor Grigore Betlen junior şi Ladislau 

Bethlen junior, în părţi egale (nr. militar 115), unde se afla locuinţa căpitanului, rămâne 

erariului; în schimb, cancelaria ridicată alături pe costurile comunei, rămâne comunelor Rus, 

Joseni, Mijloceni şi Suseni. Din Conscripția realizată în 1783, la care din partea satului Josenii 

Bărgăului au fost delegați Nistor Lupu și Giz Ioan, iobagi ai comitelui Alexandru Bethlen, reiese 

că moșia era împărțită între Adam Bethlen cu 4 iobagi și un jeler, Ladislau Bethlen care avea  

8 sesii, Alexi Bethlen cu 13 sesii, Grigore Bethlen cu 20 de sesii, Paul Bethlen cu 63 de sesii și 

Alexandru Bethlen cu 39 de sesii. Existau aici trei mori de făină,  șase pive și două mori de 

lemne.În 1877 la Josenii erau 298 de case cu 1224 de suflete. În 1900 localitatea avea 1.304 

locuitori, din care 1.243 români, 34 germani şi 26 maghiari; 1.173 ortodocşi, 51 greco-catolici, 

39 izraeliţi, 20 romano-catolici şi 10 evanghelici, ce viețuiau în 310 case. La Josenii Bârgăului 

10 % din suprafața arabilă era cultivată cu livezi de meri și pruni. În Josenii Bârgăului 

(Alsóborgó) exista la început de secol XX o Fabrica de cherestea cu motor cu aburi a fraților 

Neuberger (Neuberger testvérek gőzfűrésze). În anul 1851 comuna Josenii Bârgăului deținea 

crâșma comunală, clădirea școlii comunale, pășuni și fânețe. În anul 1857 comuna comuna 

Josenii Bârgăului avea 235 de case 

La 1877 Şcoala confesională ortodoxă Josenii Bârgăului din cei 96 elevi de 6-12 ani şi 18 de 12-

15 ani au frecventat şcoala 35 cu vârsta între 6-12 ani şi 18 cu vârsta între 12-15 ani. La 

examenele de vară au luat parte 51 elevi. 
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     Harta Văii mijlocii a Bârgăului cu nucleele de sate ce vor deveni Josenii, Mijlocenii și Susenii Bârgăului, după 

ridicarea Josephină 1769-1773 

 

 

 Planul așezării după cea de-a doua ridicare austriacă 
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 Planul localităților Josenii și Mijlocenii Bârgăului după Planul Director de tragere 

Comparând hărțile constatăm, în primul rând, dezvoltarea suprafeței ocupate de sat (firească, 

pe parcursul a aproape 150 de ani). Observăm că în sec. XVIII, trama stradală era în formare, 

gospodăriile fiind grupate în pâlcuri relativ rare, a căror poziție este evident dictată de relief și 

de cursurile râurilor. La începutul sec. XX, localitatea e deja întinsă, cu o tramă stradală clară 

și în evidentă expansiune. Dacă harta din sec. XVIII prezintă o dispunere corectă a 

gospodăriilor față de reperele geografice, este evident faptul că vatra satului s-a mutat la sud 

(probabil pentru un acces mai ușor la drumul național). De altfel, am arătat că aceasta a fost 

o tendință în toată zona, în sec. XVI-XVII, de a așeza vetrele satelor pe coastele împădurite ale 

dealurilor, în zone ferite de războaie și năvăliri. E interesant de observat și modul în care s-au 

format parcelele: acestea au contururi neregulate, cu suprafețe inegale, fără a fi vizibile reguli 

de dispunere față de drumuri. Se observă o anumită încercare de regularizare în planul din 

1924, în zona drumului național. Clădirile sunt dispuse oarecum central pe parcele (în harta 

iosefină), tendință care se păstrează și în harta din 1924; totuși, apar multe clădiri la stradă, 

cu precădere cele de pe parcelele aliniate la drumul principal. Remarcăm o regularizare în 

forma parcelelor: majoritatea sunt perpendiculare pe străzi și au forme aproape regulate. Se 

remarcă faptul că în zona drumului național, suprafețele parcelelor sunt foarte mici 

comparativ cu suprafețele celor adiacente drumurilor secundare. Acest lucru arată în mod 

evident o tendință de îndesire a țesutului urban, o presiune pe terenurile construibile din 

centrul comunei. Totodată, se observă tendința de construire clădirilor principale spre stradă, 

cu clădirile anexă în spate. 
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Josenii Bârgăului, căutând date asupra celor mai vechi aşezăminte bisericeşti, nu găsim nimic 

scris. Rămâne să considerăm mărturia tradiţiei şi a oamenilor mai bătrâni, care o transmit. 

După tradiţie, biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Josenii Bârgăului a fost clădită mai 

întâi din lemn şi era de proporţii mai mici, fiind aşezată ceva mai în dosul altarului celei de 

astăzi. 

Preotul care a întemeiat „dinastia” de preoți nobili Ilea din Bârgău, a fost Gavriil, Gabor sau 

Gabriel Illye, cum este consemnat în documentele vremii. E posibil ca el să se tragă dintr-o 

veche familie de preoți din Bârgău. În 1640 în Bârgăul de Sus se afla un anume preot George. 

Acesta avea o fiică, măritată în Săliștea de Sus, comitatul Maramureș 46. Nu știm sigur ce 

legătură de rudenie există între acesta și preotul de mai târziu Gavriil. Probabil una destul de 

apropiată, nu este exclusă nici cea paternă. Un preot cu numele Gavriil din Bârgău apare într-

o însemnare marginală româno-chirilică, făcută în 1661 pe primele 16 file ale unui 

Tetraevangheliar slavo-român, copiat la 1511 de către popa Mihail. „Acest Tetraevanghel l-a 

făcut preotul Mihail şi soţia sa Tecla pentru păcatele sufletelor lor, ca să fie de mărturie…şi să 

ne mântuiască pe noi păcătoșii, popa Mihail şi soaţa lui Tecla şi pe fiii şi fiicele sale. Şi acel om 

care va zăvorî rugămintea noastră şi va vinde această carte să fie osândit în ziua judecăţii de 

apoi…”„A scris cartea aceasta în Bârgău, în biserică, popa, spre sănătatea trupului său şi 

mântuirea sufletului. A scris cartea în anul 7019, iar de la naşterea lui Hristos (1511)…”. la 1661 

de un diac cu numele Ion din Bidiu. „Făcutu-ș-au rugă și pomană Popa Gavriil (sic!) din Bârgău 

de au plătit un meșter și au legat această carte (lipsă o foaie)…și iar o au lăsat să fie în 

besearecă cu hramul Uspenii la beseareca din gios în Bârgău unde-i hramul Uspenii, unde o au 

fost dat și mai di demult moșul lor, popa Mihul…”. 

Date despre slujitorii mai vechi nu s-au păstrat. Se pomeneşte un singur preot, popa Anchidim, 

la 1765. Între anii 1780-1802 parohia era păstorită de preotul Ioan Găurean. Acesta, împreună 

cu poporul credincios, pune în discuţie construirea unei noi biserici. Lucrarea de edificare e de 

cărămidă şi piatră a început în anul 1796-1806. 

Amintim câţiva preoţi slujitori în această parohie: preotul Ioan Ilea (1802-1828), preotul Vasile 

Şuţ (1828-1854), preotul Ioan Buzdug (1854-1885), preotul Leo Buzdug (1885-1928), preotul 

Ioan Buzdug, fiul lui Leo (1928-1953), preotul Vasile Deac (1953-1963), preotul Simion Nicolae 

(1964-1997). 
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Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva, din Josenii Bârgăului, 1796-1806 

Tradiția vorbește de existența unei biserici  de lemn cu hramul Sf. Paraschiva,  despre care 

amintește o inscripție din 1687 „Acest iconostas l-a făcut robul lui Dumnezeu Ignat (al) lui Dan 

și soția lui Nastasia și fiul lui Ivan Groza și l-a dat de pomană la sfânta biserică pentru iertarea 

păcatelor sale, în zilele lui Mihai Apafi crai, la anul 1687”. Aceasta se afla amplasată în grădina 

de mai târziu a lui Emilian Vrâncean. Conscripția din anul 1750 menționează existența unei 

biserici la Josenii Bârgăului, de la care s-au păstra o două icoană din 1750, reprezentând-o pe 

Sf. Paraschiva și un pomelnic din 1766.  

Biserica de zid din Josenii Bârgăului a fost edificată în anul 1806. Este o biserică în formă de 

navă, cu pronaosul și naosul de plan dreptunghiular și absida altarului de plan pentagonal, în 

decroș. În extremitățile esice  ale naosului sunt dispuse două absidiole, semicirculare la 

interior și de plan drept la exterior. Pe fațada de vest se înalță turnul clopotniță, precedat spre 

sud de un pridvor susținut de colonete. La exterior pereții sunt străpunși de deschideri ce se 

încheie semicircular în partea superioară și contraforți pe care descarcă bolțile. Altarul are de 

asemenea  trei ferestre similare celor din navă. Turnul de plan pătrat pe două niveluri are 

muchiile marcate prin lezene, prezentând deschideri semicirculare pe toate laturile, cu o 

cornișă amplă ce susține fleșă hexagonală, inscripționată cu anul 1895 dată la care a primit 

învelitoarea din tablă. Interiorul este boltit semicircular ce descarcă pe arce dublouri. Turnul 

a fost ridicat în anul 1863, pentru care au fost achiziționate 22000 de cărămizi cu 63 de florini 
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și 8 cupe de vinars și au fost luate 300 kg. de var de la Rodna cu 72 de florini. Toată intervenția 

a costat 1100 florini. 

Meșterul lemnar Pavel Note din Joseni a făcut catapeteasma și frizele din biserică „Anul 1806 

20 Mai. În zilele în. împăratului Franțisc al doilea, fiind căpitan la companie  în Joseni Bracnar, 

eu popa Ionică Ileai din Bârgău Joseni, cu Toader Lucuța, cu soțu său Maria, amândoi împreună 

cu banii noștri, am plătit de s-au făcut această s. catapeteazmă din lemn. Meșteru care a lucrat 

Pavel Note din Joseni i-am dat 60 florini și lemnul de tei cu cuiele. Dumitru Ciote iară 20 dă 

florini să fie pentru sufletele noastre și ai părinților noștri. Scris-am eu mnogo greașnago popa 

Ionică Ileai din Borgo Joseni 1806.”. Pictura a fost încredințată lui Condrath zugravul 

„Zugrăvitu-sau această s. tâmplă în zilele pre înălțatului împărat Franțisc al doilea prin 

cheltuiala satului și era preut satului Ionică Ile sfinției sale. Anu 1806 iunie 15”. 

   

Clopot inscriptionat 1968                                                        Clopot inscriptionat 1933 

În perioada preotului Simion Nicolae s-au realizat o serie de lucrări şi îmbunătăţiri şi s-a 

îmbogăţit inventarul parohiei cu o seamă de bunuri. Biserica a fost dotată cu două clopote, 

iconostas sculptat şi pictat, donat fiind, aşa cum este scris pe el, de familiile Budecan Teodor 

(în prezent corator al bisericii) şi soţia Elena, cu fiul Ioan şi Budecan Emil cu soţia Minorica şi 

fiica Emilia (1988). O altă lucrare o constituie încălzirea centrală în biseric. Cu provocare la 

ordonanţa Domnului Prinpretore al plasei Iad nr: 2963–1921 avem onoare a Vă răporta 

următoarele: 1. Valoarea aproximative a contribuţiunilor făcute de români în natură în cursul 

războiului și anume albituri și etc. date pe seama spitalelor e 500 Lei. – 2. Suma pagubelor de 

războiu pe care le-a avut comunele7 din raza secretariatului meu să urcă la 200.000 Lei. 3. În 

toamna anului 1918 în comune a fost revoluţie, da dăvăstrări[,] stricaciuni și vărsări de sânge 
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nu s-au întâmplat. – 4. La adunarea mare din Alba-Julia ţinute în 1 Decemvrie 1918 numai un 

locuitor a participat și anume Dr. Buzdug Andreiu capelan.11 

Odată cu deschiderea și intensificarea circulației pe zona de trecere dintre Transilivania și 

Moldova toată Valea Bârgăului se deschide spre modernitate, treptat modelele tradiționale 

sunt completate sau înlocuite cu altele noi. Clădiri administrative și școlare marchează zona 

centrală cu amprente specifice arhitecturii urbane. Economia de piață din ultimele decenii a 

antrenat o intensificare a schimburilor, a intensificat circulația cetățenilor și a amplificat 

importurile culturale. 

 

Tipologii arhitecturale tradiționale ale zonei 

2.4.2. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT 

Există încă un fond construit reprezentativ pentru arhitectura tradițională locală- din păcate, 

cea mai mare parte a sa este în stare foarte proastă. Mai numeroase sunt anexele 

gospodărești, dar se mai văd încă și locuințe tradiționale. Organizarea gospodăriei s-a 

menținut aceeași din vechiul țesut construit al localității: o curte în jurul căreia se află locuința 

și anexele gospodărești, în construcții separate după rolul lor în economia gospodăriei. 

 
11 Andrei Buzdug (1891, Josenii Bârgăului – 1939, Cluj), fiul preotului ortodox Leon Buzdug, 

titular al parohiei Josenii Bârgăului, în 1918, absolvent al Institutului teologic „Andreian” din Sibiu (1880); 

Șematismul bisericii ortodoxe române din Ungaria și Transilvania, 1918, p. 148; Eusebiu R. Roșca, 

Monografia institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian” al Arhidiecezei Gr. Or. Române din 

Transilvania, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, p. 155; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Buzdug, accesat în 19 iulie 2019 
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Dezvoltarea localității este amprentată de drumul național 

 

Muzeul sătesc – din păcate arhitectura este total necorespunzătoare pentru funcțiunea stabilită 

  

Restaurarea vechilor clădiri ar putea să furnizeze spații reprezentative pentru Muzeul Sătesc 
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Casa parohială  - arhitectură istoricistă de influență urbană 

 

Arhitectură cu potențial istoric din zona centrală 
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Clădirea școlii marchează centru interbelic al localității 

 

Intervenții din perioada comunistă 

 

Perspectivă centrală 
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Imobile care păstrează amprenta tradițională 

 

Imobile tradiționale cu valoare memorială denaturate de extinderi moderne 

 

Imobile care utilizează materiale și tehnici tradiționale, dar imită tipologii ale arhitecturii de zid din alte zone 
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Imobil de la începutul secolului XX mutilat de o intervenție prin care se dorește modernizarea 

Locuința este construită probabil în anii '70 ai secolului XX- din cărămidă, învelită cu plăci 

ondulate din azbociment. Nu păstrează elemente de arhitectură tradițională locală, întrucât 

face parte dintr-un curent național de arhitectură rurală tipizată, lipsită de originalitate, 

individualitate și specific local. Totuși, păstrează din arhitectura tradițională elemente 

valoroase: o volumetrie neagresivă, cu proporții corecte, învelitoare de tip șarpantă în patru 

ape, regim de înălțime scăzut și o ocupare corectă a terenului. Situația acestei gospodării se 

regăsește în majoritatea gospodăriilor satului, reprezentând practic o nouă arhitectură 

tradițională- din păcate lipsită de orice specific local. 

 

Placarea fațadei cu materiale și tehnici decorative necompatibile cu formele locului 
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Contrastul dintre arhitectura tradițională și formele arhitecturale de import 

 

Dincolo de placările moderne putem să identificăm caracteristicile autentice ale volumetriei arhitecturale 
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Construcții care reflectă politica de urbanizare forțată din perioada comunistă 

 

 

Importuri formale din ultimele decenii 
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După 1989 a urmat valul arhitecturii cu forme, volume, culori și stiluri importate din alte părți 

ale lumii, nespecifice tradițiilor locului. Două tipuri de intervenții s-au făcut simțite în 

arhitectura creată în această perioadă: intervenții asupra clădirilor vechi și construcții noi. 

Intervențiile asupra clădirilor vechi au fost extinderi, mansardări, înlocuiri ale finisajelor. S-au 

utilizat materiale inadecvate, de factură modernă, cu culori agresive . Construcțiile noi sunt 

masive, disproporționate, cu forme și volume în totală contradicție cu mediul natural și 

construit local. Arhitectura noilor funcțiuni apărute după Revoluție- mici afaceri în domeniul 

prestărilor de servicii, alimentației publice și turismului- nu face excepție. 

2.4.3. EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ 

La înființarea graniței militare năsăudene (1762-1763), autoritățile imperiale au impus inițial 

acceptarea religiei greco-catolice de către toți grănicerii de pe teritoriul Regimentului 

românesc de graniță. Mai târziu, în anul 1781, se emite un decret de toleranță care stipula că 

oficialii și soldații pot aparține și de cultul ortodox. În felul acesta, odată cu militarizarea Văii 

Bârgăului din anul 1783, majoritatea locuitorilor și-au putut păstra religia ortodoxă. După 

1786, când a luat ființă Protopopiatul ortodox român al Bistriței cu sediul inițial în Rusu 

Bârgăului, parohia ortodoxă din Prundul Bârgăului a intrat în componența acestuia. De la 

Rusu Bârgăului provine una din primele cărţi manuscrise româneşti Tetraevangheliarul slavo-

rommân din 1511. În paginile cărţii se menţionează: „Acest tetraevangheliar l-a făcut preotul 

Mihail şi soţia sa Tecla pentru păcatele sufletelor lor... S-a scris această carte în Bârgău, în 

biserica, spre sănătatea trupescă a sa si mântuirea sufletească. S-a scris cartea în anul 7019 

(1511), 8 săptămâni, 4 zile Sfântul Gheorghe, miercuri după paşti”. În biserica din Susenii 

Bârgăului au fost mai multe icoane din 1645, la Mureşenii Bârgăului piese liturgice din 1762, 

iar la Bistriţa Bârgăului pe prestolul vechii biserici este menţionat anul 1746. Toate vorbesc 

despre credinţa şi vechimea lăcaşurilor de cult din satele Bârgăului, ulterior fiind ridicate 

biserici de zid: Josenii Bârgăului 1806; Prundu Bârgăului 1837; Bistriţa Bârgăului 1847; Tiha 

Bârgăului 1855. În 1682 pentru meritele sale cultural-religioase, ca adevărat păstor al 

credincioșilor români din Bârgăul de Sus, dar și datorită loialității arătate principelui 

Transilvaniei, preotul Gavril Ilea este înnobilat alături de fiii săi, Sălăvăstru (Silvestru), 

Dragotă, Longhin, Grigore, Ioan și Toader. 
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Publicații de epocă despre familii din Bârgău.      

 Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile româneşti din Ardeal , Sibiu, 1895 

„Noi Mihai Apafi din Graţia lui Dumnezeu principe al Transilvaniei şi a părţilor Ungariei, comite 

al Secuilor etc., dăm de ştire prezenta diplomă tuturor acelora, cărora li se cuvine să ştie, că 

noi atât prin recomandările consilierilor noştri, cât şi datorită meritelor şi faptelor făcute, 

demne de laudă şi plăcute, ale venerabilului Gabriel Illye, un veritabil păstor spiritual al 

bisericii valahe în satul de sus al Bârgăului, din comitatul Dăbâca, şi nu mai puţin datorită 

credinţei arătate nouă şi principatului nostru al Transilvaniei, pe care el împreună cu fiii săi a 

dovedit-o şi este gata să o dovedească mereu. De aceea, noi, binevoitori, prin graţia deosebită 

şi prin autoritatea noastră princiară l-am ridicat pe Gabriel Illye şi pe Silvestru, Drafotă, 

Longhin, Grigore, Ioan şi Teodor, fiii săi deja născuţi, precum şi pe ceilalţi, care graţie harului 

divin se vor naşte, la starea de nobilitate din starea iobăgească, în care ei sau născut şi au stat 

până acum, şi nu mai puţin, am hotărât să-l trecem, înscriem, asimilăm şi încorporăm în 

categoria şi numărul adevăraţilor nobili înnăscuţi, neîndoielnici şi distinşi din principatul 

Transilvaniei şi într -adevăr pentru aceasta îl trecem, înscriem, asimilăm şi încorporăm în mod 

expres cu prezenta scrisoare de înnobilare, ca de acum şi în viitor, oricând, aceştia, anume 

Gabriel Illye şi fiii săi, Silvestru, Drafotă, Longhin, Grigore, Ioan şi Teodor, moştenitorii şi 

urmaşii acestora de ambele sexe să fie consideraţi ca adevăraţi nobili înnăscuţi, neîndoielnici 

şi distinşi. Ca semn al unei asemenea nobilităţi adevărate şi desăvârşite li s-a conferit scut şi 

însemne armale pe fond azuriu, în câmpul căruia este reprezentat un om îmbrăcat în haine 
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preoţeşti şi ținând în mâinile sale cartea sfintei Scripturi. Scutul este timbrat de un coif militar 

cu viziera închisă, acoperit de o coroană regală, împodobită cu  pietre preţioase şi perle.” Unul 

dintre fiii acestuia era deja preot în 1679, dar așa cum se obișnuia, cel puțin în Ardeal până în 

secolul al XIX-lea, băieții din familia unui preot urmau de regulă vocația și profesia tatălui, 

deseori ca preoți în aceeași localitate. 

La recensământul din anul 1900 satul Josenii Bârgăului avea o populație de 1.304 locuitori, iar 

la cel din 1910 s-au înregistrat 1.832 locuitori. Sporul natural a fost de 149,iar cel efectiv 528, 

diferența dintre cele două fiind calculată la 379 indivizi. 

Evoluția comparată a mortalității și a nașterilor la Josenii Bîrgăului, în perioada 1901-1920 

 

Anul Total 

pop. 

Ortod. Gr-cat rom.cat ref Evangh. izr Neopr. 

1850 1047 1043 4 - - - - - 

1869 1224 1205  - 5 - - 5  

1880 1108 1054 15 - - - 35  

1900 1304 1173 51 20 6 10 39  
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1910 1832 1260 294 129 22 34 88 - 

1930 1777 1568 73 94 10 8 21 - 

1941 1644 1533 22 49 23  4 12  

1992 1928 1873  6  2 14  1 - 30 

2002 2011 1961 -   -  1 - - 43 

Dinamica situației confesională 

 

 

Anul Total 

pop. 

Români Magh. Germ. Alții Evrei Țigani 

1850 1047 1038 - - 9 - 9 

1880 1108 1013 2 26 12+55 - 

1900 1304 1243 26 34 1 -  

1910 1832 1527 153 102 50 - - 

1920 1304 1271  4 6 23 23  

1930 1777 1626 46 70 35 17 - 

1941 1644 1492 81  7 64 12 51 

1956 1603       

1966 1628 1624 3 1 - - - 
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1977 1848 1436 12 - -  - 

1992 1928 1764 17  3 144 - 143 

2002 2011 1794 2 - 212 - 212 

2011 1790    - - - 

Dinamica situației etnice 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Josenii Bârgăului se ridică la 

4.541 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

5.080 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,77%), cu o minoritate de rromi 

(6,78%). Pentru 1,98% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de 

vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,29%), cu o minoritate de 

penticostali (6,58%). Pentru 2,2% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

2.5. MIJLOCENII BÂRGĂULUI  

 

Drumul național este acum principala axă a localității 

1. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII 

Localitatea Mijlocenii Bârgăului s-a conturat în forma actuală în urma reorganizării zonei de 

către autoritățile habsburgige cu prilejul militarizării graniței din secolul al XVIII-lea. 
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Menționările documentare apar din 1750 cu numele Mislocseny, 1760-1762 - Mislocseny, 

1805 – Mislotsény, 1854 – Borgo Mislocsényîn Mijloceni, într-un „teren al crâşmei aparţinând 

grofului Paul Bethlen, apoi un teren al casei curiale, aparţinând părţii de proprietate a lui 

Alexius Bethlen şi un teren al crâşmei lui Adam Bethlen”; În Mijloceni, un teren al crâşmei 

aparţinând grofului Paul Bethlen, apoi un teren al casei curiale, aparţinând părţii de 

proprietate a lui Alexius Bethlen şi un teren al crâşmei lui Adam Bethlen. În timpul 

administraţiei militare terenul crâşmei (sub nr. militar 81) lui Paul Bethlen, pe care acesta şi l-

a însuşit dintr-un teren colonical, după ce crâşma domnească construită pe el s-a dărâmat, a 

trecut la schimb în proprietatea lui Ion Rus, care pentru acesta a cedat comunei unul dintre 

terenurile sale, pe care apoi comuna a construit crâşma care există şi astăzi. Dobânzile de 

arendă de la aceasta crâşmă se varsă în casa comunei. De aceea, acesta rămâne în statu-quo, 

respectiv crâşma comunei, înscrisă încă în urbariul din anul 1794 ca şi teren comunal, în 

proprietatea comunei. Terenul crâşmei aparţinând grofului Adam Bethlen (nr. militar 63) şi 

clădirea existentă pe acesta au fost întrebuinţate pentru extinderea locuinţei căpitanului, însă 

o parte din teren a fost atribuită grănicerului Lucin şi a fost trecut imediat urmaşilor acestuia. 

 

Situația localității de la sfârșitul secolului al XIX-lea 

În comisia de conscriere din 1783 au fost delegați din partea satului Zaharia Lupu, iobag al lui 

Nicolae Bethlen și Beblye Gheorghe, iobag al lui Ladislau Bethlen. Aici aveau pământuri Adam 

Bethlen – 12 sesii, Nicolae Bethlen – 5 sesii, Alexi Bethlen – 14 sesii, Alexandru Bethlen – 39 
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de sesii, Grigore Bethlen – 19 sesii. Sunt inventariate în Mijloceni trei mori de făină și trei piue, 

deținute de mai mulți săteni împreună. 

În anul 1851 pe teritoriul comunei Mijlocenii Bârgăului existau șapte mori cu o piatră: a 

grănicerului Grigore Corci (care nu mai exista în anul 1864), a grănicerului Echim Trifan, a 

grănicerului Alexa Holbură, a grănicerului Daniel Holbură, a grănicerului Ioan Mănarcă, a 

grănicerului Maftei Costin (în anul 1864 aparținea fiului acestuia, Dănilă Costin) și a 

grănicerului Casian Turja (în anul 1864 aparținea lui Ioan Gâța). În anul 1851 la Mijlocenii 

Bârgăului exista și moara cu firez a grănicerului Toader Rus (în anul 1865 aparținea fiului 

acestuia, Gavril Rus)12. Mijlocenii Bârgăului poseda crâșma comunală, care avea trei încăperi, 

clădirea școlii comunale, care avea trei încăperi, pășuni și două terenuri împădurite, în parte 

cu huci, în parte cu grupuri de copaci124. Cancelaria comunală (clădirea primăriei) din 

Mijlocenii Bârgăului, cu o suprafață de 120 de stânjeni pătrați, a fost construită în anul 1859. 

În 1857comuna Mijlocenii Bârgăului avea 186 de case13. comuna Mijlocenii Bârgăului poseda 

crâșma comunală, care avea trei încăperi, clădirea școlii comunale, care avea trei încăperi, 

pășuni și două terenuri împădurite, în parte cu huci, în parte cu grupuri de copaci183. 

Cancelaria comunală (clădirea primăriei) din Mijlocenii Bârgăului, cu o suprafață de 120 de 

stânjeni pătrați, a fost construită în anul 1859. În 1 mai 1840 a început a face 

gemeindeschafthaus260 în satul Rusu, tot de piatră, 100 florini donați de judele din Mijloceni, 

Pop Pavel. 

 
12 Simion Lupșan, Adrian Onofreiu (volum îngrijit de), Contribuții documentare referitoare la 

situația economică a satelor năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Mesagerul, 

Bistrița, 2007, pp. 341-342. 
13 Traian Rotariu (coordonator), Recensământul din 1857. Transilvania, Cluj Napoca, Editura 

Staff, 1997, p. 92. 
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Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului 

Prima biserică de lemn din Mijlocenii Bârgăului a fost construită în perioada 1650-1660. În 

anul 1790 s-a construit o nouă biserică de lemn. Aceasta era singura biserică de pe Valea 

Bârgăului prevăzută cu o cupolă. În anul 1832 s-a construit o biserică de piatră cu turn de lemn. 

Vechea biserică de lemn a fost donată parohiei Șieu Sfântu. La 27 mai 1834 biserica din 

Mijlocenii Bârgăului a fost lovită de un fulger, ceea ce a provocat aprinderea acoperișului și a 

turnului de lemn, care au ars și clopotele s-au topit. Ca urmare, în anul 1834 s-a construit un 

nou turn provizoriu la biserica din Mijlocenii Bârgăului. Imediat după acest eveniment biserica 

a fost refăcută și s-au cumpărat alte 3 clopote.  În anul 1891 turnul bisericii a fost reparat și a 

fost acoperit cu tinichea. În anul 1893 acoperișul bisericii a fost înlocuit cu altul, tot de șindrilă, 

vopsită cu culoarea roșie, iar biserica a fost zugrăvită în interior în două culori simple. În anul 

1930 turnul de lemn a fost demontat, el fiind înlocuit cu un turn de piatră și cărămidă, construit 

din temelie. Noul turn avea o înălțime de 28 de metri. S-au edificat de asemenea patru turnuri 

mai mici, pereții bisericii au fost înălțați, biserica a fost acoperită cu țiglă, iar biserica a fost 

zugrăvită în interior în trei culori, verde deschis, galben și albastru deschis, pe boltă au fost 
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pictate stele aurii, mobilierul bisericii a fost reparat, iar iconostasul a fost demontat, curățat, 

dat cu ulei și așezat la loc. Lucrările efectuate în perioada 1 aprilie – 1 septembrie 1930 au 

costat 645 000 de lei, bani obținuți din vânzarea unei păduri comunale și din obținerea unui 

ajutor de la Regiunea Silvică Bistrița în valoare de 150 000 de lei. La 18 iulie 1916 a fost 

rechiziționat de către autoritățile austro-ungare clopotul bisericii ortodoxe din Mijlocenii 

Bârgăului. La 23 august 1944 clopotele bisericii ortodoxe din Josenii Bârgăului au fost 

rechiziționate de către armata maghiară, iar bisericii i s-a deteriorat acoperișul și i s-au spart 

geamurile în urma aruncării în aer în anul 1944 a podului de peste Valea Bistriței. Etapa de 

reface care a urmat după război în anii comunismului a generat un curent de înnoire care 

adiluat tradiția locală. 

 

Pisania din picturii din 1998 pomenește o tradiție din 1670, dar foarte probabil construcția s-a conturat în 

planimetria actuală în 1834 și 1930. 

2. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT 

Există încă un fond construit reprezentativ pentru arhitectura vernaculară, dar imobilele cu 

acest potențial sunt răsfirate printre imobile fără valoare arhitecturală, rezultate în urma unor 

intervenții din secolul XX, fiind imposibilă demarcarea unei zone compacte care să facă 

obiectul unei zone protejate. Parcelarele și-au păstrat dimensiunile inițiale în cea mai mare 

parte, iar anexele gospodărești care au deservit vechile gospodării sunt încă tradiționale, chiar 

dacă în majoritatea parcelarelor locuințele au fost modernizate. În acest context putem 

presupune că următoarele intervenții de modernizare din localitate o să vizeze 
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refuncționalizarea anexelor, după modelul intervențiilor realizate la locuințe. Organizarea 

gospodăriei s-a menținut aceeași din vechiul țesut construit al localității: o curte în jurul căreia 

se află locuința și anexele gospodărești, în construcții separate după rolul lor în economia 

gospodăriei. Locuința de la stradă a fost modernizată, iar anexele din spate au trecut prin 

transformări mult mai puține și nu au pierdut potențialul autentic. 

În anii 70 aspectul locuinței s-a schimbat fiind introdusă tipologia cu două camere la stradă, și 

se renunță la ornamentica tradițională din lemn. După 1989 materialele moderne sunt 

preferate față de cele locale, iar locuințele sunt amenajate după modele arhitecturale care au 

prea puțină legătură cu tradiția arhitecturală a zonei. 

În lista monumentelor istorice a fost înregistrată doar Biserica Adormirea Maicii Domnului, 

cod BN-II-m-B-01677 cu datare 1650-1660, 1771, 1834 și 1830. Din analiza monumentului nu 

s-au putut identifica fazele din 1650-1660 și respectiv 1771, dar fără o  analiză de parament și 

arheologică nu se pot exclude aceste faze datate pe baza tradiției. 

3. EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ  

Înainte de momentul unirii religioase din 1768-1701, toate comunitățile românești de pe 

Valea Bârgăului erau ortodoxe. Potrivit conscripțiilor Klein din 1733, preoții de pe Valea 

Bârgăului erau greco-catolici iar parohiile se aflau în componența Protopopiatului greco-

catolic Tauriensis (Tăure). În conscripția Aron din 1750, Mijlocenii Bârgăului figurează în 

componența aceluiași protopopiat cu 455 credincioși, o biserică și un preot. Impunerea 

confesiunii greco-catolice declanșată de unirea religioasă din anii 1698-1701 a eșuat în 

majoritatea comunităților de pe Valea Bârgăului datorită mișcării religioase de la mijlocul 

secolului XVIII condusă de călugărul Sofronie, care a produs o revenire masivă la religia 

strămoșească ortodoxă. În conscripția clerului ortodox din 1767, parohia era iarăși ortodoxă 

şi figura în componența Protopopiatului Sic. La înființarea graniței militare năsăudene (1762-

1763), autoritățile imperiale au impus inițial acceptarea religiei greco-catolice de către toți 

grănicerii de pe teritoriul Regimentului II românesc de graniță dar, și ca urmare a emiterii 

unui nou decret de toleranță în 1781 care stipula că oficialii și soldații pot aparține și de 

cultul ortodox, la militarizarea Văii Bârgăului din anul 1783, majoritatea locuitorilor din 

aceste sate și-au putut păstra religia ortodoxă. După 1786, când a luat ființă Protopopiatul 

ortodox român al Bistriței cu sediul inițial în Rusu Bârgăului, parohia din Mijlocenii Bârgăului 

se afla în componența lui, subordonare care s-a păstrat fără întrerupere până astăzi. Între 

1830-1855, când protopop a fost parohul local Terente Bogath, sediul protopopiatului a fost 

în Mijlocenii Bârgăului. În 27 de zile mai, anul 1834, într-o duminică spre miază-noapte a 

trăznit în biserica nouă din Mijloceni în tot acoperișul, turnul și 2 clopote au ars de tot, 

rămânând numai zidul. În anul 1829, din 1 noiembrie, s-a început școlile românești în tot 

satul, stabul regimentului fiind gemeindelehrer259 Tănase Reou. La Şcoala confesională 
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ortodoxă Mijlocenii Bârgăului erau înscrişi în 1876 65 elevi cu vârsta între 6-12 ani şi 19 cu 

vârsta între 12-15 ani. Dintre aceştia frecventau şcoala 30 copii cu vârsta între 6-12 ani şi 9 

cu vârsta între 12-15 ani. La examenul de vară s-au prezentat 27 elevi. 

Anul Total 

pop. 

Ortod. Gr-cat rom.cat ref Evangh. izr Neopr. 

1850 842 842 - - - - - - 

1869 1072 1043  - - - - 29 - 

1890 1005 967  3 - - - 35  

1900 1182 1102 7 - - - 73 - 

1910 1257 1177 11 4 - 1 64 - 

1930 1354 1308 3 - - - 43 - 

1941 1372 1312 12 - -  2 44 - 

1992 1736 1665  2  - 1  - - 68 

2002 1757 1670 -   1  1 - - 59 

În 1866 Mijlocenii aveau o populație de 1062 persoane, iar în 1889 1013 persoane, 518 

bărbați și 495 femei. Recensământul din 1895 înregistra la Mijlocenii Bârgăului  un număr de 

378 de gospodării și o suprafață a hotarului de 5354 jugăre, din care teren arabil 545 jugăre, 

643 jugăre fânaț, 1032 jugăre de pășune , 2869 jugăre pădure și grădini de 94 jugăre. În 

gospodăriile sătenilor existau 2308 pomi fructiferi, majoritatea pruni (1411), meri (345), peri 

(268) nuci 9115). Erau 39 de căruțe cu doi cai și 6 cu un singur cal și 42 care trase de boi. În 

gospodăriile sătenilor existau la acea dată 421 bovine, 102 cabaline și 514 ovine. În 1910 

Mijlocenii Bârgăului aveau un hotar de 2367 iugăre cu 1257 locuitori – 1177 români, 65 sași, 

5 maghiari. Sub raport confesional 1177 erau de religie ortodoxă, 64 iudaici, 11 greco-catolici 

și 4 romano-catolici. 

Anul Total 

pop. 

Români Magh. Germ. Alții Evrei Țigani 

1850 842 827 - -  15 - 15 
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1880 936 876 - 27 8+25 - 

1900 1182 1109 - 73 - -  

1910 1257 1186 5 65  1 - - 

1920  951 886  - - 65 56  

1930 1354 1302 - 1 51 - - 

1941 1372 1274  -  3 95 43 51 

1956 1374       

1966 1428 1424 4 - - - - 

 

1977 1642 1640 1 - 1  - 

1992 1736 1697  2  - 37 - 37 

2002 1757 1755 - 1 - - - 

2011 1490    - - - 

 

 



 49 

 

Transformări în zona centrală 

 

Clădiri reprezentatove și stația de transport 
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Biserica Betania 

 

Modernizări din ultimul deceniu 

 

 

 



 51 

 

Arhitectură tradițională din zonă 

 

Arhitectură tradițională din zonă – învelitoarea este necorespunzătoare 
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Arhitectură tradițională din zonă între vechi și nou 

 

Arhitectură tradițională din zonă între vechi și nou 
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Arhitectură de secol XX, dar care se înscrie în linia tradițională ( sub actuala improvizație a învelitorii se poate 

vedea învelitoarea din șindrilă) 

 

Gospodărie tipică prin modul de ocupare al parcelarului 

 

Gospodărie tipică prin modul de ocupare al parcelarului 
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Gospodărie tipică prin modul de ocupare al parcelarului, cu anexa dispusă transversal 

 

Tipologia de ocupare a parcelarului s-a păstrat și în secolul XX, chiar dacă anexele au fost refuncționalizate 
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Lemnul este principalul material de construcție, utilizat în mod tradițional în zonă 
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Locuința, anexele și împrejmuirile se realizau în mod tradițional din lemn 

 

Sub presiunea consumerismului se renunță treptat la materialele locale 
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Imobile de la finalul secolului XX 

 

Se produc noi modele decorative pentru că decorația este asociată cu frumusețea, iar linia tradițională nu mai 

este apreciată 
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Modelele blocurilor de locuințe de la oraș se imită și în mediul rural 
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În a doua parte a secolului XX se remodelează volumetria casei tradiționale  
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Modernizări din ultimele decenii care nu au nici o legătură cu tradiția arhitecturală a locului 

 

Modernizări din ultimele decenii care nu au nici o legătură cu tradiția arhitecturală a locului 
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Modernizări din ultimele decenii care nu au nici o legătură cu tradiția arhitecturală a locului și potențializează 

agresivități cromatice 



 62 

 

 

Economia de piață stimulează apariția pensiunilor și întreținerea vechilor instalații a cazanelor de țuică 
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După anii 2000 apar „vile ca la oraș”, ocuparea parcelarului nu mai are nici o legătură cu gospodăria 

tradițională 
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Construcții din ultimele decenii cu modele împrumutate și adaptate din alte zone culturale 
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Construcții monovolum cu puternic impact vizual la scara localității 
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În peisajul natural al localității s-au implantat reperele tehnologiei 

   

Albia râului s-a regularizat, dar se îngreunează accesul spre această resursă comunitară 
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Josenii Bârgăului și Mijlocenii Bârgăului la începutul secolului XX 

2.6. RUSU BÂRGĂULUI  

2.6.1. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII  

Dintr-un document de donație datat din 1311 reiese faptul că regele Ungariei, Carol Robert, 

dăruiește lui Ioan fiul lui Geubul din Bistrița o moșie drept răsplată pentru faptele sale de 

loialitate, moșie ce se numește Pettendorf, așezare „situată între Iaad (Livezile) și munți, în 

comitatul Bistriţei10” „dispărută în prezent, sau posibila vatră străveche a satului Rusu 

Bârgăului. Din scrisoarea datată cu anul 1328 a voievodului Transilvaniei și comite de Solnoc, 

Toma, către cei de pe moșiile Pettendorf et Purgo ‹ Borgo› aflăm că iobagii lui Ioan pe fondul 

nemulțumirii ar dori să treacă în Moldova. 
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Planurile iosefine 

În anul 1386 documentele vremii relatează existența a două entități habitaționale Bârgău, 

care în 1547 să se numească Borgo Inferior (Bârgăul de Jos) și Borgo Superior (Bârgăul de 

Sus). Dacă la începuturi locuitorii din cătunele de pe Valea Bârgăului au fost oameni liberi, 

documentele din 1759 subliniează faptul că Borgoul era în proprietatea familiei Appaffy, 

ulterior trecând în proprietatea familiei Bethlen, iar locuitorii au fost aduse în stare de 

aservire a failiilor nobiliare, fiind denumiți iobagi. Cele două așezări bârgăuane au fost 

denumite în această perioadă Unter Borgo (Bârgăul de Jos) și Ober Borgo (Bârgăul de Sus). În 

conscripția fiscal din 1760-1762 realizată în vederea procesului de militarizare, apar 

menționate pentru prima dată cele opt așezări bârgăuane, denumite în funcșie de poziția lor 

geografică în cadrul văii, din aval spre amonte: Alsó Borgó) Bârgăul de Jos) et Felső Borgó 

(Bârgăul de Sus) cum filialibus Zsoszény (Josenii Bârgăului), Mizslocsény (Mijlocenii 

Bârgăului), Szuszény (Susenii Bârgăului), Prund (Prundu Bârgăului), Tycha (Tiha Bârgăului), 

Colibiza (Colibița). Conform acestei conscripții Bârgăul de Jos era alcătuit numai din așezarea 

Rusu Bârgăului, timp ce toate celelalte șapte sate au format împreună Bârgăul de Sus. 1733 – 

Ruszi-Borgoului, 1750 – Ruschi Bergeuluj, 1805 – Rusz-Borgo, 1654 – Borgó Rusz.  Rusu 

Bârgăului reprezentat în comisia de conscriere  de Țarca Vasile și Trif Grigore, iobagi ai  

comitelui Alex Bethlen, era împărțită între  Nicolae Bethlen cu 11 sesii, Ladislau Bethlen cu 8 

sesii,  Alexandru Bethlen cu 16 sesii, Paul Bethlen cu 19 sesii, Grigore Bethlen cu 17 sesii și 

Alexi Bethlen cu 8 sesii. Diverși săteni aveau  în sat trei mori de făină și două pive. 
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Planul localității la sfârșitul secolului XIX 

Nucleul inițial al localității s-a conturat între malul drept al râului și drumul medieval care 

urma zona mai înaltă de la baza colinelor, iar apariția căii ferate a accentuat și mai mult 

dezvoltarea spre nord a localității. Treptat localitatea compactă s-a dezvoltat în lungul 

drumului și s-a alungit pe axul drumului național. Lipsește un centru conturat în preajma 

bisericii, iar prin regulamentele de amenajare a zonei se pot avea în vedere soluții de 

conturare a unui nucleu central de tip piață pentru localitate. 

2.6.2. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT 

Localitatea are un important fond vernacular, dar este și localitatea în care se identifică mai 

multe elemente stilistice care sunt împrumutate din modelul casei urbane, nu doar exemple 

din arhitectura tradițională a zonei de munte. Apropierea de Bistrița și de satele săsești a 

determinat și împrumuturi în tipologia locuinței, iar existența unei elite intelectuale și 

religioase a determinat o implementare mai rapidă a infleunțelor urbane. Inclusiv modelul 

arhitectural al bisericii este influențat de stilistica neoclasică occidentală. 

 Parcelarele și-au păstrat dimensiunile inițiale în cea mai mare parte, iar anexele 

gospodărești care au deservit vechile gospodării sunt încă tradiționale, chiar dacă în 

majoritatea parcelarelor locuințele au fost modernizate. În acest context putem presupune 

că următoarele intervenții de modernizare din localitate o să vizeze refuncționalizarea 

anexelor, după modelul intervențiilor realizate la locuințe. Organizarea gospodăriei s-a 

menținut aceeași din vechiul țesut construit al localității: o curte în jurul căreia se află 

locuința și anexele gospodărești, în construcții separate după rolul lor în economia 

gospodăriei. Locuința de la stradă a fost modernizată, iar anexele din spate au trecut prin 

transformări mult mai puține și nu au pierdut potențialul autentic. 
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În anii 70 aspectul locuinței s-a schimbat fiind introdusă tipologia cu două camere la stradă, 

și se renunță la ornamentica tradițională din lemn. După 1989 materialele moderne sunt 

preferate față de cele locale, iar locuințele sunt amenajate după modele arhitecturale care 

au prea puțină legătură cu tradiția arhitecturală a zonei. 

În lista monumentelor istorice sunt înregistrate la nivelul localității Rusu Bârgăului doar două 

situri arheologice: 

Așezare hallstatt - locul Contenița, pe malul stâng al râului Bistrița, cod LMI: BN-I-s-B-01381 

Turn roman sec. II-IIIp.Cr – locul Mendeț, cod LMI: BN-I-s-B-01382 

Un potențial important pentru calitatea de monument istoric de arhitectură îl are biserica 

din centrul localității cu hramul Sfântul Nicolae. Inițial a existat o biserică de lemn 

consemnată între anii 1733 şi 1750, așezată în partea de sud a satului, lângă firul apei - din 

vechea biserică de lemn azi a rămas doar piatra de altar (la Ionică Popii).  

Biserica de zid cu hramul Sfântul Nicolae s-a construit după anii 1906-1907. Cheltuielile de 

construcţie au fost suportate în proporţie de 50 % de către credincioşi şi 50 % de către 

Fondurile grănicereşti năsăudene. Biserica a fost construită de către zugravii şi zidarii din 

Bucovina ajutaţi de către credincioşi. Clădirea bisericii este de tip navă, cu fundaţie de piatră 

şi soclu din pietre masive fasonate şi cioplite. Corpul clădirii este de piatră şi cărămidă fără 

ornamentaţii. După anul 1931 a fost pictată în interior pe suprafeţe restrânse ale bolţilor în 

tehnica ulei, iar restul a fost zugrăvită cu ornamentaţii de tip şablon executate de către 

zugravul Ştefan Razoş din Dumbrăviţa, judeţul Cluj. Iconostasul şi icoanele au fost pictate pe 

tablă de aramă, fiind executate la Institutul Belle Arte din Viena în anul 1909. 
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Vechea masă a altarului din secolul al XVIII-lea (La Ionică Popii) 

Proprietăţile bisericeşti cuprindeau în anul 1733 terenuri arabile de 7 cubuli (3,5 iugăre).  

În anul 1750 biserica poseda teren arabil de 4 cubuli (2 iugăre) şi fânaţ de 2 care (1 iugăr), 

pentru care plăteau taxă fiscului. În anul 1926 biserica avea 29 iugăre şi 1339 stânjeni 

pătraţi. În anul 1946 parohia poseda 8 iugăre şi 759 stânjeni pătraţi teren arabil, 17 iugăre şi 

1541 stânjeni pătraţi fânaţ, 464 stânjeni pătraţi păşune şi 1206 stânjeni pătraţi grădină. 

Parohia a deţinut un Manuscris slavo-român (azi păstrat la Protopopiatul ortodox român 

Bistriţa) datat în anul 1515. 

În anul 1767 la Rusu Bârgăului activa preotul ortodox Teodor Reovici, care era născut aici. În 

Conscripţia din anul 1783 aici sunt menţionaţi 3 preoţi: Roh Togyer, Roh Iuon şi Vaszilia. 

Preotul Roh Togyer avea vârsta de 59 de ani, statutul de iobag, 4 copii în întreţinerea sa 

(Petru de 18 ani, Maftei de 16 ani, Pavel de 10 ani şi George de 8 ani) şi poseda 2 sesii 

iobăgeşti (împreună cu fiul săi preotul Roh Iuon) cu o suprafaţă de 49 stânjeni lungime şi 25 

stânjeni lăţime, din care teren arabil superior de 4 câble (circa 2 iugăre) şi inferior de 3 câble 

(circa 1,5 iugăre) şi fânaţ inferior de 12 câble (circa 6 iugăre) şi presta 2 servicii iobăgeşti. În 

aceeaşi casă cu Roh Togyer locuia fiul său, preotul Roh Iuon, împreună cu care era impus la 

prestarea sarcinilor iobăgeşti, în vârstă de 26 de ani, care avea statutul înainte de anul 1780 
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de iobag, iar la conscripţia din anul 1783 de inquilin. Popa Vaszilia avea vârsta de 20 de ani şi 

statutul de iobag.  

În perioada 1791-1800 la Rusu Bârgăului a funcţionat preotul Iacob Buzdug (născut în anul 

1745, căsătorit cu Paraschiva împreună cu care a avut 4 copii: Alexandru, Iacob, Ionică şi 

Nazaria, încetat din viaţă în anul 1801), iar între 1801-1830 Alexandru Buzdug (căsătorit cu 

Nastasia, împreună cu care a avut 4 copii: Gavril, Pelagia, Anisia şi Vasile; a avut şi 1 fiu 

adoptiv, pe Teodor). Alături de Alexandru Buzdug a funcţionat ca şi preot capelan (ajutător) 

Iacob Buzdug (căsătorit în anul 1810 cu Todora, împreună cu care a avut 4 copii: Raveca, 

Ileana, Maria şi Ilie, încetat din viaţă în anul 1827). În perioada 1834-1875 aici a activat 

Teodor Buzdug (născut la 08.02.1803, fiul lui Ion a lui Lupu Şut şi al Saftei Ilea din Josenii 

Bârgăului, adoptat de către Alexandru Buzdug, căsătorit în anul 1826 cu Raveca - născută în 

anul 1811, încetată din viaţă în anul 1871, fiica lui Iacob Buzdug - hirotonit la 29.03.1928, 

devenit protopop în iunie 1855, încetat din viaţă la 14.10.1875 din cauza tifosului; a avut 4 

copii: Vasile, Ioan, Iacob şi Teodor). Despre Teodor Buzdug documentele menţionează faptul 

că era ,,un bărbat virtuos, binemeritat pentru biserică, şcoală şi naţiune, instruit în toate 

meseriile". În perioada 1862-1875 alături de Teodor Buzdug a funcţionat ca şi capelan (preot 

ajutător), iar între 1875-1903 ca şi preot, Iacob Buzdug (născut în anul 1831, încetat din viaţă 

în anul 1904; a avut un fiu, pe Ioan, învăţător la Rusu Bârgăului). În intervalul 1887-1902 

alături de preotul Iacob Buzdug a activat ca şi capelan Ioan Buzdug. La 20.08.1902 Ioan 

Buzdug, având vârsta de 42 de ani şi 8 luni, a încetat din viaţă din cauza unei aprinderi de 

plămâni. În intervalul 1904-1925 aici a activat Constantin Flămând. În anul 1926 la Rusu 

Bârgăului a fost numit preotul Teodor Ciuruş. În octombrie 1940 preotul Teodor Ciuruş a 

plecat în România, în locul său fiind numit preotul Ioan Hangan. 

 

Locația înmormântării familiei Buzdug – ctitori la nivelul localității 
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Monumente funerare de la începutul secolului XIX, din grădina vechii biserici de secol XVIII 

Despre vechiul patrimoniu al bisericii știm că în anul 1763 vechea biserică de lemn a fost 

avariată de vânt, iar în cadrul lucrărilor de reparații s-au făcut clopotele din 1764 și 1770. 

Turnul bisericii din Rusu fiind în 16/6 1763 rupt de vânt, s-a făcut în anul 1764, clopotele, 

1770. Documentele menționează  și icoanele bisericii Rusului, zugrăvite de Stan, zugrav, la 

anul 1763, iar alte icoane sunt menționate din 1759. Pe un Apostoler vechi a bisericii Rusu-

Borgo, p. 125-135, se află consemnat neamul Buzdugilor, pomenit precum urmează: 

„Pomenește Doamne, pe robii lui Dumnezeu, Toader, Sânziana, Grigore, Ilie, Cosma, 

Dumitru, Gavril, Girvasie, Floarea, morții, Vasile, Ioana, Ioana, Ipifania, Dimitrie, Toma, 

Grigoraș, Parascheva, George, Maria, Tatiana, și tot neamul lui. Această Sfântă și 

Dumnezeiască carte – Prahion (Apostol) o am cumpărat, robul lui Dumnezeu, Toader, derept 

10 florniți vonași și o dat-o pomană la biserica de la Rusu-Borgo, la hramul Sfântului Arhiereu 

Nicolae (urmează apoi blestemul obișnuit), că el a dat-o pomană la Sfânta Biserică pentru 

sufletul D-sale. Și a tot neamul său, și, cine a sluji pe această Sfântă Carte, să aibă a-i pomeni 

la Sfântul Jertfelnic. Scris-am popa Toader, la anul 1780, popa Iacob (Buzdug), diacul Tănase, 

diacul Ioan Reu”. Pe clopotul mijlociu din Borgo-Joseni se află următoarea înscriere: 1680: 

Anul 1650 mezia ianuarie 31 (text în slavonă).) Mitropolitul Atanasie văleat 1706, iunie 17. 

Pe o liturghie româno-slavonă din zilele mitropolitului Afanasie, 1706, iunie 17, se află a fi 

fost preot în Borgo-Rusu un popa Vasile.  



 74 

Biserica Sfântul Nicolae are potențialul de a fi înregistrată în lista monumentelor istorice. 

 

Biserica Sfântul Nicolae ( 1906-1907) 
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Biserica Sfântul Nicolae ( 1906-1907) – latura sudică 

   

Iconostasul bisericii, datat 1907 

2.6.3. EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ  

Conscripția din 1733 înregistra la Rusu Bârgăului 80 de familii valahe, cu trei slujitori ai 

altarului, popa Toader, popa Costan și popa Florea. În 1750 satul avea o populație de 534 

persoane. Rusu Bârgăului, avea la 1895 268 de gospodării care dețineau 703 jugăre teren 
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arabil, 826 jugăre fânaț, 152 jugăre pășune și 5080 jugăre de pădure. Pentru muncile agricole 

și exploatarea lemnului se foloseau de 9 căruțe cu un cal și 66 cu doi cai și de 63 care trase de 

boi. În sat erau 547 bovine, 145 de cabaline și 294 de porci dar și 86 familii de albine. În 1900 

satul dispunea de un hotar de 6889 jugăre, cu 941 locuitori trăitori în 233 de case, 904 erau 

români, 24 sași , 7 maghiari.  La recensământul din 1910 în Rusu Bârgăului erau 949 de locuitori 

ce trăiau în 233 de case, 11 case din zidărie și 222 din lemn. Cinci case aveau acoperișul din 

țigle, 227  erau acoperite cu șindrilă și 1 cu paie.  Românii formau marea majoritate a 

locuitorilor (917), restul era alcătuit din maghiari (31) și germani (1). Sub raport confesional 

909 erau ortodocși, 22 izraeliți, 7 romano-catolici și 6 reformați. În primul război mondial  din 

cei 950 de locuitori, 160 au fost mobilizați, pierzându-și viața 25 dintre ei. În 1928  în sat erau 

974 ortodocși, 14 catolici, 4 uniți și 18 izraeliți. 

Recensământul din 1857 înregistra comuna Rusu Bârgăului cu 173 de case. Vineri, în ziua 

târgului de țară la Bistrița, adecă în 15-17 mai 1850, înainte de amiază, ca la 10-11 ceasuri s-

au iscat foc din casa lui Gavril Tămășoi, făcând Maria lui pâine, și au ars 35 de case și șuri cu 

tot, arzând și a noastră casă, cu 8 cară de cucuruz pe pod, 4 cașuri, un casten cu multe cărți și 

scrisori; o pereche de stopiave, un podișor, masa, patul, cărnuțile din doi porci, unsoare, 

untură, haine, și alte multe lucruri, cari nu le poci a numi, toată paguba face 8 sau 9 sute de 

florini. 

Anul Total 

pop. 

Români Magh. Germ. Alții Evrei Țigani 

1850 787 787 - - - - - 

1880 789 731 - 16 12+30 - 

1900 941 904 7 24 6 -  

1910 949 917 31 1 50 - - 

1920 949 929  8 - 12 12  

1930 1002 977 3 8 14 13 - 

1941 947 937 10  - - - - 
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1956 996       

1966 837 836 1 - - - - 

 

1977 968 967 1 - -  - 

1992 962 960 2  - - - - 

2002 930 927 3 - - - - 

2011 823    - - - 

La Şcoala confesională ortodoxă Rusu Bârgăului, din cei 63 elevi cu vârsta între 6-12 ani şi 14 

cu vârsta între 12-15 ani, frecventau şcoala 46 elevi cu vârsta între 6-12 ani şi 12 cu vârsta 

între 12-15 ani. La examenul de vară au participat un număr de 47 elevi. Cariera de dascăl nu 

era atractivă deoarece remuneraţia învăţătorilor din perioada respectivă nu era pe măsura 

muncii depuse de către aceştia. Salarul învăţătorilor depindea de starea materială a 

comunităţilor respective Existau diferenţe de salarizare a învăţătorului între comunităţi, ceea 

ce ducea la apariţia unor invidii între dascăli. În anul 1868 şcolile confesionale ortodoxe de 

pe Valea Bârgăului aveau câte un învăţător. Dintre aceştia, cel din Prundu Bârgăului avea un 

salariu de 110 florini, cei din Bistriţa-Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului şi 

Josenii Bârgăului câte 80 florini, iar cel din Rusu Bârgăului 50 florini. Învăţătorii ortodocşi din 

Bistriţa-Bârgăului, Rusu Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului şi 

Rusu Bârgăului aveau în anul 1877 un salariu de câte 200 de florini. Învăţătorul din Mijlocenii 

Bârgăului avea 210 florini (din care 200 florini în bani şi cvartir în valoare de 10 florini). Cel 

din Josenii Bârgăului avea 233 florini (din care 200 florini în bani, cvartir de 15 florini şi lemne 

de foc de 18 florini). Învăţătorul din Rusu Bârgăului avea 202 florini (din care 200 florini în 

bani şi cvartir de 2 florini). În anul şcolar 1900/1901 învăţătorii din Cel din Rusu Bârgăului 

avea tot 700 coroane (440 coroane din fondul confesional, 160 din contribuţia sătenilor şi 1 

cuincuenal de 100 coroane) cei din Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Prundu Bârgăului 

câte 700 coroane (600 din fondul confesional şi 1 cuincuanal de 100 coroane). Cel din Rusu 

Bârgăului avea tot 700 coroane (440 coroane din fondul confesional, 160 din contribuţia 

sătenilor şi 1 cuincuenal de 100 coroane). Conducerea Şcolii confesionale ortodoxe Josenii 

Bârgăului motiva în cererea adresată Primăriei comunale în anul 1902 că solicită sprijin 

material pentru plata celui de-al doilea învăţător pentru a nu apela tocmai la ajutorul statului 

în această privinţă şi prin aceasta să schimbe caracterul confesional al şcolii 

După unirea unei părţi a bisericii ortodoxe din Transilvania cu biserica Romei , parohia Rusu 

Bârgăului fiind înglobată în Protopopiatul greco-catolic Tăure. La conscripția lui Ioan Micu -

Klein din 1733 Rusu Bârgăului figura cu trei preoți: Popa Toader, popa Costan și popa Flore și 
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80 de familii ortodoxe. Recensământul din 1750 înregistra o comunitate ortodoxă din 534 

enoriași, ce dispunea de biserică și preot. Biserica deținea un teren arabil de 4 cubuli de 

semănături și fânaț de 2 care de fân.  

Prin decretele de toleranţă din 13 iulie 1759 şi 6 noiembrie 1762 Curte de la Viena a acordat 

liberul exerciţiu religiei ortodoxe şi un cadru legal de funcţionare al structurii sale 

organizatorice. În perioada 1733-1750 parohia Rusu Bârgăului era greco-catolică, iar în anul 

1766 era ortodoxă. Persistenţa în ortodoxie se explică prin vecinătatea cu Moldova, zonă 

compact ortodoxă, prin faptul că la militarizarea văii Bârgăului în anul 1783 locuitorilor nu li 

s-a mai impus ca o condiţie obligatorie trecerea la greco-catolicism, ca şi prin faptul că 

preotul ortodox Teodor Reovici care activa aici în anul 1767 era originar din sat ceea ce îi 

dădea un plus de încredere din partea credincioşilor. După militarizarea Văii Bârgăului și 

Budacului s-a constituit protopopiatul ortodox al Bistriței, care și-a avut sediu în satele 

Bârgăului. În 1791 prin protopopul Iacob Buzdug din Rusu Bârgăului. I-a urmat, între 1801 – 

1830 fiul său Alexandru Buzdug, apoi, între 1830 – 1856 Terente Bogat din Mijlocenii 

Bârgăului. Sediul de protopopiat revine la Rusu Bârgăului, sub Teodor , fiul adoptiv al 

părintelui Alexandru Buzdug (1856 – 1876), urmat de Ion Buzdug între 1876 și 1884. 

 Parohia ortodoxă română Rusu Bârgăului a făcut parte în anul 1767 din Protopopiatul 

ortodox al Sicului, iar începând din anul 1786 din Protopopiatul ortodox Bistriţa, ce aparţinea 

de Mitropolia ortodoxă a Transilvaniei. În anul 1884 de parohia ortodoxă română Rusu 

Bârgăului aparţineau filiile (filialele) Iad (Livezile) şi Dorolea. La Rusu Bârgăului s-a aflat în 

unele perioade sediul Protopopiatului ortodox român Bistriţa, dar sediul acestuia nu era fix, 

ci se afla în localitatea al cărui preot era numit protopop. Astfel, în perioadele 1791-1800 

(preot Iacob Buzdug), 1801-1830 (preot Alexandru Buzdug), 1856-1875 (preot Teodor 

Buzdug), la Rusu Bârgăului s-a aflat sediul Protopopiatului ortodox al Bistriţei. Protopopul 

Ioan Buzdug, fiul lui Teodor Buzdug, a mutat sediul Protopopiatului ortodox al Bistriţei de la 

Rusu Bârgăului la Josenii Bârgăului, iar ulterior Grigore Pletosu a reușit să stabilească sediul 

protopopiatului la Bistrița. 

Anul Total 

pop. 

Ortod. Gr-cat rom.cat ref Evangh. izr Neopr. 

1850 787 787 - - - - - - 

1869 970 943  5 - - - 12 - 

1880 789 758  9 4 - 5 13  

1900 941 894 20 6 1 1 19 - 

1910 949 909 5 2 - - 22 - 
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1930 1002 962 16 1 2 8 13 - 

1941 947 925 11 1 7  - 19 - 

1992 962 941  -  - -  - - 19 

2002 930 899 -   -  - - - 3131 

  

Școala 

 

Perspectivă spre centrul localității 
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Monumentul eroilor – în curtea școlii 
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Vechea casă a familiei Buzdug – în curtea căreia se păstrează masa de altar a vechii biserici de lemn și 

mormintele familiei 

 



 82 

 

Casa tradiționale din preajma locului în care se afla vechea biserică de lemn 
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Gospodării care păstrează tipologia tradițioală a zonei 
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Tiologia caselor cu latura lungă la stradă, după modelul satelor săsești din zona, apare și la câteva case din 

Rusu Bârgăului, fără să devină o caracteristică 
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Unele porți înalte păstrează relații cu gospodăria închisă săsească 
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Tipologia locuinței se schimbă în a doua parte a secolului XX, dar se păstrează ocuparea tradițională a 

parcelarului 
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Schimbarea tipologiei din a doua parte a secolului XX, grefează și modele decorative împrumutate  
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Tipuri de locuințe care tind spre modele urbane  
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Modificări ale arhitecturii tradiționale în ultimele decenii, cu adaptări arhitecturale după modele împrumutate 

din alte zone culturale 
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2.7. SRÂMBA 

1. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII  

Strâmba, mica așezare desprinsă din Josenii Bârgăului, pe traseul care leagă Valea Bârgăului 

de Valea Someșului. În jurul grupului de gospodării împrăștiate pe coastele muntelui, s-a 

înfiripat treptat o mică așezare, cu o școală ce funcționa din 1954 în casa unui localnic. În 

1956 apare în nomenclatorul așezărilor ca și localitate independentă, cu 109 locuitori. 

Așezarea s-a dezvoltat la intersecția drumului de la Livezile – Dumbrava cu drumul spre Ilva 

Mică – punctul de întâlnire dintre cele două drumuri marchează un centru prezumtiv al 

localității. 

Localitatea nu are o arhitectură cu potențial istoric și stilistic și nu există informații 

documentare despre o așezare medievală. Precizăm însă că cele două drumuri medievale au 

fost utilizate în perioada medievală, inclusiv marea invazie tătară din 1241 a înaintat de la 

Rodna spre Bistrița pe acest traseu. Zona nu a fost cercetată arheologic și nu se pot face 

precizări legate de existența unor așezări închegate mai vechi. 

2. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT  

Clădirile din Stâmba nu sunt construcții care să se încadreze în categorii ale arhitecturii 

istorice și nici nu s-a identificat o coerență tipologică din punct de vdere arhitectural. 

Parcelarele înșiruite delungul celor două drumuri sunt ocupate fie la stradă fie mult retras în 

interiorul parcelarelor în funcție de forma de relief a terenului. 

În anul 1983 s-a pus piatra de temelia a unei biserici cu hramul Nașterea Maicii Domnului 

care să deservească casele ridicate în această zonă, iar construcția din bolțari s-a terminat în 

1989. 

Modernizare DJ 172 C a sporit atractivitatea locului, iar în anul 1999 a început ridicarea unei 

mănăstiri de maici, cu hramul Sfantul Ierarh Spiridon". Satul care s-a extins de-a lungul 
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drumului comunal Livezile – Dumbrava – Strâmba cuprinde gospodării cu parcele largi. În 

2010 a fost ridicată o biserică și casa parohială, iar în perimetrul satului au apărut și pensiuni 

turistice, grație șoselei modernizate. Localitatea nu are un centru cu potențial comercial sau 

cu alte funcțiuni administrative. 

3. EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ  

La recensământul din anul 1966 erau deja 169 de locuitori, iar în 1977  s-au înregistrat 256 

locuitori. La 2002 numărul localnicilor sporește la 382 iar în 2011 erau 438 de locuitori. 

 

Harta zonei 
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Mănăstirea Strâmba 
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Biserica mănăstirii 

 

 

 

 

 

 

Amenajări ale terenului 
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Construcții mai vechi din Strâmba – dar după anii 50 
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Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din Strâmba, 1989 

3.SITUAȚIA GENERALĂ A PATRIMONIULUI STUDIAT  

3.1. CONSIDERAȚII GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂȚII  

Organizarea graniței militare din secolul al XVIII-lea a determinat reorganizarea satelor 

studiate, iar din așezări răsfirate acestea s-au organizat în așezări compacte. Gospodăriile 

răsfirate în funcție de proprietatea terenului au fost repoziționate în vale, în zona identificată 

ca centru al așezării. Lotizările au fost uniforme și au cuprins terenul necesar unei gospodării 

și o mică grădină, dar frontul de la strada este destul de îngust. 

Centrul așezării a fost marcat de biserică și ulterior de ridicarea școlii – practic zona centrală 

a locatăților studiate s-a conturat între aceste două instituții. În unele cazuri relocarea 

bisericii a generat o relocare a centrului localității. Exemplu la Rusu Bârgăului centrul inițial al 

așezării a fost marcat de prezența unei biserici de lemn, mai aproape de firul apei, dar 

ulterior construirea unei noi biserici la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a 

determinat o reconfigurare a centrului localității mai spre nord, mai aproape de drumul 

amenajat de autorități. Translatarea centrului localității de la valea râului spre axul drumului 

care străbate Valea Bârgăului constatăm că s-a accentuat la finalul secolului al XIX-lea și 

începutul secolului XX, fiind amplificat și de deschiderea unei axe suplimentare prin 

amenajarea căii ferate. Dezvoltarea circulației auto pe parcursul secolului XX a accentuat și 

mai mult alungirea localităților pe axul șoselei naționale. Pentru a echilibra această tendință 
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care riscă să transforme drumul național într-un șir continuu de case, fără diferențierea 

individuală a localităților se recomandă identificarea centrelor inițiale ale localităților și 

conturarea ca atare a acestora. 

Spațiile dintre biserică, școală și căminul cultural se poate dezvolta ca un centru de localitate, 

iar în preajma lor se poate contura un spațiu de promenadă cu amenajări pietonale. 

Gardurile de beton ridicate în preajma bisericii, în fața școlii și a căminului cultural trebuie să 

lase locul unor spații deschise, accesibile cetățenilor și adaptate pentru plimbare și întâlniri 

publice. Înmormântările în spațiul din preajma bisericii aflate în centrul localității trebuie 

interzisă, iar amenajarea spațiului se poate realiza în forma unor piațete sau gradini publice. 

În centrul de comună Josenii Bărgăului se poate reactiva un nucelu central pe axa dintre 

biserică, școală și primărie, iar pentru zona respectivă se poate identifica un nucleu de zonă 

protejată. 

În Mijlocenii Bârgăului se conturează două zone care se apropie de potențialul unei zone 

centrale. Una dintre acestea s-a conturat în preajma școlii langă axul drumului național, iar al 

doilea se conturează în preajma bisericii oortodoxe, monument istoric, dar în această zonă 

se identifică un bun potențial pentru spațiul verde din preajma monumentului. 

În localitatea Rusu Bârgăului centrul de localitate se poate profila între latura nordică a 

bisericii ortodoxe și drumul național, prin deschiderea curții bisericii. Vechiul nucleu conturat 

în jurul poziției vechii biserici, din care se mai păstrează doar masa altarului oferă potențialul 

urganizării unui spațiu verde cu utilitate publică. O parte din clădirile de la începutul 

secolului XX cu elemente arhitecturale autentice ar putea contura un context arhitectural cu 

rol de ambientare și intermediere între zona veche și noile case din localitate. 

Localitatea Srâmba nu are nici o zonă cu potențial de centru, dar intersecția dintre drumul 

județean care face legătura cu Ilva Mică și legătura cu Dumitrița a generat o intersecție mai 

largă – un nucleu în care pare să se contureze un centru în anii următori. 

Localitățile studiate au avut un centru conturat în jurul bisericii ( excepție Strâmba), dar 

treptat preponderența acestui reper arhitectural a fost devansată de importanța drumului 

național care a mutat centrul de interes al localității. Prin amenajări publice coerente în 

vechile zone centrale ale localității poate se reușește treptat să se refacă un centru public al 

localității și să se depășească principiul funcțional al zonei de tranzit așa cum a ajuns în 

prezent. 

3.2. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TIPOLOGIA LOCUINȚELOR  

În general casa tradițională, consemnată în studiile etnigrafice pentru Valea Bârgăului, este 

casa cu tindă cu vatră de foc, deasupra căreia se află o camniță care colecționa fumul și-l 

conducea, printr-un horn în pod. Casele aveau pereți din lemn de calitate superioară, în 

special brad și fag, (datorită statutului grănicerilor, care aveau acces la lemn bun de 

construcție). Bârnele erau cioplite în patru fețe și se încheiau la capete cu „chetori”. 

Acoperișurile erau făcute din draniță. Evoluția acestui element cultural, după cel de-al doilea 
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Război Mondial, a urmat în mod implicit tendința dinamicii arhitecturale generale 

manifestate pe întreg teritoriul românesc, noile tehnici și materiale descoperite și utilizate la 

scară largă favorizând extinderea numerică în teritoriu a caselor din cărămidă, în detrimentul 

celor tradiționale. Spațiul gospodăriei este întregit de existența variatelor dependințe, cu 

funcții diverse (adăpostul animalelor, bucătăria de vară, șura, coșteiul etc.), potrivit 

activităților principale practicate de populație. Și în acest caz, lemnul este principalul 

material utilizat în edificare.  

În cadrul gospodăriei tradiționale amplasarea în parcelar se realizează printr-o poziționare 

perimetrală a construcțiilor. Locuința este amplasată la stradă pe străzile principale și uneori 

retras, în special pe străzile laterale. Latura scurtă a locuinței este orientată spre stradă, de 

obicei cu o singură cameră, completată de un pridvor spre curte. Șarpanta acoperișului are 

pantele de scurgere orientate spre toate laturile. Anexele gospodărești închi transversal 

curtea pe latura dinspre grădină. Șarpanta anexelor gospodărești are pantele de scurgere 

orientate spre curte și spre grădină, iar laturile scurte se închid într-un pinion. Dacă 

deschiderea parcelarului o permite se identifică și o bucătărie de vară construită peste curte, 

dacă percelarele sunt înguste extinderea se realizează în prelungirea laturii lungi a casei, dar 

se păstrează accesul independent direct din curte. 

În a doua parte a secolului XX s-a dezvoltat și locuința cu două camere la stradă, modificările 

fiind impuse de o strandardizare a modelelor promovate în spațiul urban. Prin această 

tipologie nouă se introduc primele modificări ale arhitecturii locale, iar după anii 90 aceste 

influențe fără legătură cu arhitectura locală devin tot mai agresive prin gabarit, materiale 

utilizate și proporții generale. 

Modificările din a doua parte a secolului XX schimbă raportul dintre plinuri și goluri, iar 

verticalitatea ferestrelor istorice este înlocuită cu ritmuri mai orizontalizate. După anii 90 

pentru a impune o fațadă dominantă la stradă s-a optat tot mai mult pe mansardarea 

podurilor și închiderea în fațadă  a podului cu un pinion de zidărie cu unghiuri disonante, față 

de arhitectura tradițională. Stridența cromatică și prețiozitatea materialelor moderne 

asociate riscă în multe cazuri să accentuaze și mai mult diferențele dintre nou și vechi. Pe 

lângă stabilirea regimului de înălțime devine foate importantă identificarea soluțiilor de 

armonizare ale arhitecturii din perioade și etape diferite. 

4.IDENTIFICAREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECȚIE PENTRU OBIECTIVELE 

DE PATRIMONIU 

Obiectivele de patrimoniu inventariate în Lista Monumentelor Istorice sunt următoarele: 

În localitatea Rusu Bargaului 

Asezare hallstatt - locul se numeste Costenita, este pe malul stang al raului și Turn Roman – 

Mendet 

În localitatea Mijlocenii Bârgăului – Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, secolele 

XVII, XIX, XX 
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4.1. LOCALIZAREA PATRIMONIULUI CLASAT DIN LOCALITATEA RUSU BÂRGĂULUI  

Asezare hallstatt - locul se numeste Costenita, este pe malul stang al raului și Turn Roman – 

Mendet 

 

Coordonatele obiectivului arheologic: 

473735.832, 632738.759 

473709.851, 632729.812 

473697.374, 632701.778 

473707.152, 632678.176 

473718.189, 632660.005 

473767.496, 632636.229 

473785.890, 632605.340 

473803.112, 632588.954 

473840.632, 632553.450 

473913.012, 632579.409 

473943.384, 632603.741 

473941.678, 632637.275 

473930.086, 632669.945 

473898.614, 632676.426 

473871.443, 632677.452 

473845.578, 632694.782 

473807.368, 632713.978 

473783.962, 632728.579 

473771.040, 632739.509 
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Zona sitului arheologic 

 

Coordonatele zonei de protecție propuse: 

473972.025, 632988.597 

473902.662, 633015.405 

473869.060, 632958.468 

473854.528, 632813.780 

473776.708, 632814.123 

473653.147, 632841.173 

473544.982, 632892.622 

473478.371, 632913.307 

473443.494, 632882.881 

473494.365, 632760.329 

473548.189, 632676.501 

473553.340, 632584.735 

473556.992, 632468.510 

473621.766, 632345.898 
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473738.262, 632290.336 

473916.340, 632332.366 

474062.691, 632429.585 

474161.965, 632567.787 

474234.583, 632649.021 

474221.057, 632734.707 

474238.352, 632877.344 

474238.802, 632981.319 

474158.569, 633065.255 

474061.689, 633155.382 

474021.365, 633149.442 

473975.269, 633094.598 

 

Zona de protecție a sitului arheologic 

Criterii de selecție a zonei: 

Zona cu potențial arheologic nu este cercetată, dar se presupune că întrega culme pe care s-

au identificat dovezi arheologice are un potențial, iar pentru delimitarea unui perimetru de 

siguranță supravegheat arheologic s-au cuprins în zona de protecție pantetele care 

corespund ca potențial pentru o posibilă zonă de siguranță pentru patrimoniul arheologic 

vizat. Zona aflată la o depărtare considerabilă de actuala zonă locuită poate să fie demarcată 
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pe un front de siguranță mai larg. În funcție de rezultatul cercetărilor arheologie ulterioare 

aceste perimetre se pot ajusta. 

În conformitate cu prevederile legii nr. 422/2001, capitolul 2, art. 45, autoritățile locale au 

obligația să realizeze în aceste zone studii de fundamentare folosind numei personal de 

specialitate atestat.  

4.2. LOCALIZAREA PATRIMONIULUI CLASAT DIN LOCALITATEA MIJLOCENII 

BÂRGĂULUI  

Biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului, monument de arhitectură înregistrat în listă 

ca datânt din secolul al XVII-lea, dar cu masive refaceri și extinderi în secolul al XIX-lea și XX. 

În conformitate cu documentele care consemnează tradiția bisericii se avansează anii 1650-

1660 ca o primă dată de construcție a bisericii, dar nu există certitudinea că în secolul al XVII 

-lea imobilul a fost ridicat din piatră. În urma unui incendiu biserica este refăcută în 1834, iar 

în 1930 edificiul trece printr-o refacere masivă a naosului și este prelungită cu un turn înalt 

pe latura vestică. Fără să existe un analiză istorică și stilistică imobilului prin care să se 

stabilească etapele de construcție biserica a fost renovată prin refacerea integrală a 

tencuielilor exterioare între anii 1993-94, iar între 1997-98 s-au refăcut tencuielele interioare 

și s-a aplicat actualul strat de frescă. 

În parcelarul bisericii se propune instituirea unei zone non-aedificandi, inclusiv cu interdicții 

de înmormântare, dată fiind poziția monumentului în centrul localității. Pentru protejarea 

monumentului și asigurarea unei zone coerente și armonizate arhitectural se propune ca 

parcelarele învecinate să asigure zona de protecție a monumentului, cu o extindere pănă la 

malul stâng al răului.  

Criteriile de selecție ale zonei: 

În curtea bisericii se păstrează câteva cruci de piatră care pot contribuie și completează 

expresivitatea monumentului, dar nu se recomandă completarea cu morminte noi a grădinii 

din preajma monumentului de arhitectură sau cu alte clădiri auxiliare.  

Imobilele din apropiere nu au valoare stilistică, fiind masiv modificate în ultimele decenii, dar 

prin instituirea unie zone de protecție se vizează stoparea unor intervenții care să 

depățească nivelul de înălțime din zonă și să conserve un ambient armonios în preajma 

monumentului. 
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Biserica Adormirea Maicii Domnului 

   

Pictura din interior 

Pe lângă identificarea și fixarea unor zone de protecție pentru monumentele istorice clasate  

se poate avea în vedere o zonă de rezervație arhitecturală pentru zonele centrale ale 

localităților cu scopul de a potențializa o dezvoltare coerentă a centrului localității și 

obținerea unor spații publice necesare dezvoltării vieții comunitare. În acest scop grădinile 

bisericilor se pot declara zone non aedificandi, iar odată cu dezvoltarea vieții comunitare 

acestea să poată să fie amenajate în forma unor grădini publice. 

Malurile râului și canalele care aduc apa în zona vechilor cazane de țuică sau care pot să 

potențializeze diverse ocupații tradiționale se recomandă să fie întreținute și păstrate în 

configurația localităților. Amenajarea spațiilor verzi din preajma malurilor și reglementarea 

modului în care se pot amenaja vecinătățile liniei ferate ar putea să asigure coerență 

dezvoltării comunei. 
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5. RECOMANDĂRI ÎN VEDEREA ELABORĂRII REGLEMENTĂRILOR PENTRU PLANUL 

URBANISTIC GENERAL 

În perimetru comunei Josenii Bârgăului și a localităților arondate nu sunt clasate un număr 

mare de monumente de arhitectură și situri arheologice, dar localitățile păstrează o serie de 

clădiri care au potențial în acest sens. 

În localitatea Rusu Bârgăului Biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, 

construită în anul 1903 are un potențial pentru clasare și se recomandă ca în perioada 

următoare, împreună cu proprietarul să se colaboreze în vederea desfășurării acestor 

operațiuni.  

Vechea poziție a bisericii de lemn, de la care se mai păstrează masa altarului și vechile 

morminte ale familiei Buzdug, implicată în dezvoltarea comunității în secolul trecut, poate să 

facă obiectul unei analize de clasare desfășurată cu acordul actualilor proprietari particulari, 

iar zona de protecție poate să cuprindă și o parte din arhitectura vernaculară conservată în 

zonă. 

   

Locuri cu semnificație în memoria colectivă din Rusu Bârgăului 

Structura de lemn care protejează masa altarului de la vechea biserică de secol XVIII și casa 

familiei Buzduc implicată în dezvoltarea parohiei marchează vechiul nucleu al localității, care 

ar putea să fie revalorizat 

 

Biserica ortodoxă din Josenii Bârgăului are potențial pentru clasare, dar în vederea demarării 

acestor proceduri este necesară implicarea proprietarului și conturarea în jurul edificiului a 

unui cadru care să valorizeze arhitectura istorică. 

La nivelul localităților investigate nu au fost identificate grupuri compacte ale arhitecutrii 

vernaculare cu potențial pentru a delimita o zonă de rezervație arhitecturală, dar punctual 

există case sau anexe care nu și-au pierdut autenticitatea. În acest context este necesară 
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armonizarea noilor intervenții arhitecturale cu fondul construit existent în vederea asigurării 

armoniei și dezvoltării coerente. 

5.1 RECOMANDĂRI GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂȚII  

Recomandăm ca în centrul fiecărei localități să se identifice un nucleu cu potențial de centru 

care să facă obiectul unor reglementări prin care să se contureze un ambient armonios. La 

Josenii Bârgăului se poate contura un centru de localitate pe axul dintre Biserica Ortodoxă -

Școală -Primărie. Strada are o deschidere mai mare, dar nu sunt demarcate clar zonele prin 

care se încurajează circulația pietonală și nu s-au conturat perspectivele publice cu fața 

dominante. Zona are clădiri cu potențial valoros fiind în parte clădiri realizate la finalul 

secolului al XIX-lea. 

 

Zona centrală a loclității Josenii Bârgăului– vedere din drumul național 



 106 

 

Intersecție din zona centrală a localității Josenii Bârgăului – vedere spre biserică 

 

Pentru amenajarea publică a spațiului central trebuie identificate zonele pietonale, stabilite 

modalitățile de delimitare a parcelarelor prin împrejmuiri cât mai lipsite de masivitate. 

Pentru a conecta zona verde a râului de zona centrală trebuie studiate și modalitățile de 

extindere a spațiului verde și întreținerea unor spații verzi îngrijite al cărui model se poate 

preta ulterior la extinderi spre periferie. 

Imobilele din zona centrală cu potențial arhitectural istoric se recomandă să fie restaurate, 

iar sistemul public de iluminat să se adapteze la iluminatul public ambiental contemporan. 
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Imobil de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX din Josenii Bârgăului care 

pot să mențină un aspect autentic în zona centrală. 

 

 

Imobil de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX din Josenii Bârgăului 

(deservește casa parohială) care pot să mențină un aspect autentic în zona centrală. 
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Imobilele istorice din zona centrală trebuie restaurate și reintegrate în circuitul funcțional al 

localității Josenii Bârgăului. 
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Grădina bisericii se poate amenaja ca un spațiu care să potențializeze întâlnirile din spațiul 

public prin amenajări deschise ale spațiului verde – dar înmormântările se limitează în zona 

amenajată a cimitirului fiind interzise în zona centrală a localității. 

La Mijlocenii Bârgăului se recomandă amenajarea unui spațiu central pe axul dintre Biserica 

– scoală și noua zonă comercială. Acest spațiul public adiacent drumului național trebuie să 

depășească statutul de parcare ad-hoc prin amenajările publice implementate. Se 

recomandă pietonizarea, refacerea pavajelor și a sistemului de iluminat, a introducerea unor 

piese de mobilier public și individualizarea locului printr-un monument de for public, realizat 

de un artist plastic profesionist. 

 

Zona din Mijlocenii Bârgăului care se poate adapta ca un spațiu public central – din păcate 

ultimele construcții au diminuat potențialul de amenajare al zonei 
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Biserica și școala aflate pe laturile de vest și sud ale zonei centrale ar putea să-i aplifice 

potențialul. 

 

Spațiul public analizat între Biserica Penticostală Betania, Școala Gimnazială și Market are 

potențial în funcție de amenajările viitoare – în prezent această zonă a fost neglijată și s-a 

dezvoltat fără perspective de coerență arhitecturală. Se recomandă delimitarea spațiilor 

pietonale, reamenajarea iluminatului public, proiectarea unor spații verzi și a unor spații de 

așteptare care să înlocuiască stația inestetică utilizată pentru transportul în comun din 

drumul național. Regulamentul de urbanism poate să propună perspective de amenajare a 

fronturilor, împrejmuirilor și funcțiunilor compatibile. 

 

 

Clădirile din zonă nu sunt concepute pentru vecinătatea cu o posibilă piață, nu au valoare 

arhitecturală, și iluminatul public este funcțional și specific unor intersecții 

 

La Rusu Bârgăului zona centrală a localității se poate articula în preajma bisericii parohiale și 

până la drumul național. Grădina amenajată a bisericii are potențialul unui parca central 

deschis spre public, dacă există o colaborare cu instituția bisericii. Și în cazul acestei localități 

înmormântările în zona locuită trebuie interzise, iar amenajările să facă obiectul unor 

intervenții deschise. 
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Biserica Sfântul Nicolae 

În localitatea Strâmba se poate potențializa o zonă de coagulare publică fie în preajma 

mănăstirii, fie în preajma bisericii parohiale, fie în zona intersecției celor două drumuri 

principale care tranzitează așezarea. Nici una dintre variantele posibile nu este în prezent 

adaptată pentru funcțiuni de centru, dar odată cu reglementarea unor soluții de aemnajare 

ar putea să devină. Actualele clădiri din Strâmba nu au valoare stilistică și arhitecturală, dar 

localitatea trebuie să-și contureze în timp o zonă arhitecturală reprezentativă. 

5.2 RECOMANDĂRI PRIVIND LOCUINȚELE  

Păstrarea specificului local prin caracteristicile arhitecturii locuinței la nivelul Văii Bârgăului 

se poate realiza doar prin implementarea unui program coerent de întreținere a clădirilor cu 

valoare arhitecturală și prin armonizarea extinderilor sau a noilor clădiri cu nota dominantă a 

arhitecturii specifice zonei. În sensul asigurării coerenței arhitecturale formulăm unele 

recomandări din perspectiva caracteristicilor identificate din punct de vedere stilistic pentru 

elementele de cosntrucție constatate în cadrul arhitecturii vernaculare din Josenii Bârgăului, 

Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului și Strâmba. 

RECOMANDĂRI PRIVIND OCUPAREA PARCELARULUI  

Se recomandă păstrarea modului tradițional de ocupare al parcelarului cu așezarea casei pe 

o latură a parcelarului, cu latura scurtă la stradă sau ușor retras, cu o grădină de flori în fața 

casei, în funcție de aliniamentul străzii. Anexa acoperă transversal latura dinspre grădină sau 

eventual paralel cu casa de locuit, dar adesea aceste anexe s-au transformat în bucătărie și 

chiar casă de locuit. Această relaționare din parcelar s-a conturat din secolul al XVIII-lea și al 

XIX-lea și s-a păstrat și în a doua parte a secolului XX ( până în anii 90), inclusiv la casele noi, 

chiar dacă volumetria acestora s-a schimbat sub influența noilor standarde de locuire. Față 

de limita de proprietate se păstrează o distanță de circa 0,50 – 1m, iar uneori această 
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distanță se păstrează și la fațada principală, față de limita parcelarului. Nu se recomandă 

amplasarea locuinței în mijlocul parcelarului, în cadrul unui front continuu, excepție ar putea 

să fie parcelarul de la capătul parcelarelor construite din intravilan. Păstrarea constantă a 

ritmului locuințelor asigură coerența localității și facilitează armonizarea ansamblului. Sub 

influența arhitecturii urbane de la finalul secolului al XIX-lea o parte din clădirile aflate în 

centrul localității Josenii Bârgăului sunt amplasate cu latura lungă la stradă, într-o 

desfășurare în L, după tipologia întâlnită în satele cu tradiție săsească. Excepțiile importante 

la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX s-a realizat doar la gospodăriile centrale 

care aveau beneficiari cu alte preocupări decât cele agricole, iar poziționarea în centrul 

localității aducea o configurare de tip urban. Pentru a marca această diferență centrele de 

localitate pot să fie o excepție pentru ocuparea parcelarelor după modelul rural consacrat pe 

scară largă la nivelul localităților studiate. 

Din păcate după anii 90 noile locuințe și-au căutat modelele în afara comunității, 

considerând tradiția arhitecturală a locului total neadaptată nevoilor actuale. Ocuparea 

parcelarelor s-a realizat în axul central pentru că anexele nu mai erau necesare să 

completeze funcțiunile gospodăriei, iar în fațada principală s-a introdus garajul. Prin 

asemenea proiecte se exprimă indirect un dezinteres total față de vecinătăți și o lipsă de 

colaborare funcțională în comunitate – fiecare și-a impus o soluție personală în propriul 

parcelar fără să analizeze dezavantajele unei gospodării deschise spre toate laturile. 

Regulamentul de construire al localităților studiate trebuie să asigure coerența urbană 

începând cu modul de ocupare al parcelarului, iar apoi prin armonizarea componentelor 

construcției. Procentul de ocupare al terenului la parcele mai mici de 1000mp se poate 

ajunge în jurul valorii de 35% 

În vatra localității în perimetrul construit în secolele anterioare se recomandă păstrarea 

planului parcelarului existent, nu se recomandă comasări sau divizări, iar amplasarea și 

volumetria construcțiilor să respecte ritmurile țesutului existent. În cazul în care este 

justificată printr-un studiu de amplasare a unor construcții cu gabarit mare, monovolum, 

acestea se amplasează în afara vetrei tradiționale a localității, iar integrarea acestora în 

peisaj este obligatorie. Nu se recomandă abordarea unor soluții prin contrast care se 

pretează în unele situații din mediul urban, mult mai dens din punct de vedere arhitectural. 

În cazul extinderilor din parcelarul existent se recomandă o amplasare în continuarea 

volumului construit și fără depășirea volumului construit dominant existent în parcelar. 

Construcția de la stradă trebuie să-și păstreze poziția dominată, iar restul construcțiilor din 

parcelar se recomandă să se trateze subordonat. Refuncționalizarea spațiilor și a podurilor se 

poate realiza, dar se recomandă păstrarea configurației acoperișurilor și pantele de înclinație 

cuprinse între 45   - 65 grade. 

Se recomandă ca ocuparea parcelarelor să fie analizată permanent între particular și general, 

iar dintre aceste două perspectivă se recomandă ca aspectul coerenței generale să-și 

subordoneze funcțiunile particulare. Excepțiile care pot să apară se soluționează prin 

documentații PUD/PUZ care să clarifice impactul de o suprafață mai mare decât parcelarele 

aflate în directă analiză. 
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RECOMANDĂRI PRIVIND MATERIALELE UTILIZATE  

În ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție se recomandă utilizarea 

materialelor din zonă. Lemnul a fost materialul de construcție de bază, chiar dacă era 

îmbrăcat în tencuieli pe bază de nisip și var stins, care contribuiau la sporirea izolării termice 

și fonice, dar permitea și desfășurarea unor elemente stilistice apropiate de arhitectura de 

zid. Utilizarea materialelor de construcție care provin din zonă asigură o coerență tehnică și 

formală, dar contribuie și la bunăstrarea zonei. Soluțiile de tratare a lemnului permit 

îmbunătățirea performanțelor acestui material atât ca performanță energetică dar și de 

rezistență la presiune sau chiar la incendii. Se recomandă așadar păstrarea tehnologiilor de 

prelucrare a lemnului și continuarea unui program constructiv care să utilizeze materialele 

autohtone. 

Pe parcursul secolului XX cărămida a fost utilizată tot mai intens, pe măsură ce producția 

industrială a furnizat materiale standardizate. Învelitorile din țiglă solzi au înlocuit la 

începutul secolului XX învelitoarea din șindrilă, iar de la jumătatea secolului XX s-a extins 

țigla trasă. 

Din anii 90 au pătruns în lumea rurală tot mai multe materiale moderne care au produs 

contraste în arhitectură. Lambriule de plastic și placările cu polistiren au uniformizat 

fațadele, inclusiv fațadele unor clădiri cu potențial stilistic. În această situație nu 

recomandăm aplicarea acestor materiale care produc prejudicii pe termen lung prin stratul 

impermeabil creat pe clădirea veche și favorizarea condensului interior.  

Date fiind condițiile specifice zonei se recomandă ca și la clădirile noi să se aibă în vedere 

utilizarea unor materiale ecologice, bazate pe produse naturale. În situațiile în care se pot 

aplica din punct de vedere funcțional se recomandă inclusiv folosirea materialelor 

tradiționale pe bază de argilă, chirpici etc, chiar dacă aceste au fost asociate în mentalul 

colectiv cu sărăcia și incapacitatea de ați procura materiale moderne - se recomandă așadar 

o schimbare treptată a mentalității locuitorilor prin comunicări de specialitate susținute de 

autoritățile locale. 

RECOMANDĂRI PRIVIND ACOPERIȘURILE  

Se recomandă ca forma și materialele acoperișului să urmeze forma simplă și sinceră a 

volumetriei, așa cum se remarcă în tradiția locului. Majoritatea soluțiilor utilizate la casele 

tradiționale din zonă acoperișul este în patru ape, eventual cu un pridvor care determină axa 

centrală a casei spre curte. După modelele identificate în zonă se recomandă ca șarpanta să 

aibă pante egale, la unghi de 45-65 grade, iar păstrarea acestor înclinații asigură o coerență 

locală. Nu se recomandă fragmentarea acoperișului cu pante inegale, decalate, turnulețe etc, 

așa cum s-a răspândit la unele locuințe din a doua parte a secolului XX. Transformarea 

învelitorilor existente prin înlocuirea pantei de scurgere de la fațada principală cu un piniuon 

triunghiular nu se recomandă. Aceste tipuri de închideri ale șarpantei se utilizează de obicei 

doar pe latura scurtă a anexelor – din dorința de a obține o monumentalitate gratuită au 

apărut în ultimele decenii asemenea modificări ale șarpantelor istorice, iar uneori chiar s-au 

adăugat balcoane decorative oferind un aspect total dezagreabil vechii șarpante. Se 
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recomandă ca amenajările podului să se realizeze fără modificarea volumetriei șarpantei, iar 

luminarea să se realizeze cu lucarne adaptate prin proporții la dimensiunea acoperișului. 

În cadrul lucrărilor de renovare sau de schimbare a sistemului de încălzire nu se recomandă 

eliminarea vechilor coșuri de fum, deoarece și acestea contribuie la expresivitatea estetică a 

imobilului și a ansamblului din care face parte. Se recomandă utilizarea învelitorilor din țiglă 

ceramică care necesită un unchi de înclinație înalt, în cursul secolului XX s-au introdus și 

învelitorile din tablă, ceea ce a determinat și o micșorare a unghiului șarpantei, dar aceste 

tipuri de învelitori nu sunt specifice zonei și nu contribuie la păstrarea unui aspect autentic. 

Nu se recomandă utilizarea învelitorilor din tablă vopsită strident, azbociment, învelitoare 

bituminoasă ondulată, țiglă din ciment etc. Armonia arhitecturii dintr-o localitate se obține 

prin coerența materialelor utilizate atât la construcțiile existente cât și la cele noi. 

RECOMANDĂRI PRIVIND FAȚADELE 

În general frumusețea unei case se percepe și în funcție de aspectul fațadei principale, de 

elementele decorative ale acesteia. Cu excepția fațadelor din centrul localității Josenii 

Bârgăului și respectiv câteva situații excepționale în celelalte localități nu a existat o 

preocupare specială pentru aplicarea elementelor decorative pe fațadele tradiționale.  

   

Fațadă cu zugrăveli tradiționale din Mijlocenii Bârgăului și Rusu Bârgăului 

Frumusețea arhitecturii vernaculare s-a conturat din raporturile generale, din relația dintre 

plinuri și goluri și sinceritatea materialelor utilizate. Această abordare se recomandă ca o 

atitudine de cuviință și simplitate rurală, dar din păcate accesul la materiale ieftine a atras și 

inserții cu decorații aparente. O modă care a aplicat modele geometrice desprinse din 

decorația din lemn la fațade cu tencuieli drișcuite s-a răspândit din a doua parte a secolului 

XX și s-a amplificat cu decorații din polistiren. Aspectul de kitsch al acestor imobile este 

regretabil și nu se recomandă să fie perpetuat, iar decorația amplă nu exprimă potențialul 

proprietarului ci lipsa de gust. 
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Fațade autentice 

La fațadele la care există chenare decorative, brâie sau reliefuri autentice acestea se 

recomandă să fie păstrate sau restaurate dacă sunt deteriorate – aplicarea unor izolații cu 

polistiren pe aceste fațade este interzisă. Se recomandă păstrarea formei și a modelelor de 

la vechile ferestre de lemn, iar înlocuirea cu tâmplării din PVC alb nu se recomandă la nici o 

clădire mai veche de o jumătate de secol. Schimbarea tâmplăriilor și modificarea modului de 

subîmpărțire a golului ferestrei sau chiar eliminarea totală de traversei sau a menoului din 

golul ferestrei urâțește fațada imobilului. Se recomandă păstrare obloanelor de lemn acolo 

unde acestea se păstrează. 

La fațadele caselor tradiționale se recomandă utilizarea tencuielilor drișcuite și a zugrăvelilor 

pe bază de var stins. Se recomandă păstrarea gamei cromatice tradiționale. 

 

Fațade cu decorații inventate, care nu au legătură cu tradiția locală 

Pentru asigurarea expresivității unitare a fațadelor este necesară o armonizare și cu 

materialele și tipologia fundației. În mod tradițional fundațiile din zonă sunt din piatră, dar 

nu practica placarea soclului cu piatră – materialele din fundație erau vizibile sau tencuite cu 

tencuieli pe bază de var care întreținea o bună aerisire și o difuzie ridicată. Intervențiile la 

imobilele care păstrează aceste caracteristici istorice, fără izolații orizontale se realizează cu 

același tip de materiale cu capacitate de absorbție redusă și conductivitate capilară redusă. 

Se recomandă soluțiile tehnice care asigură durabilitatea materialelor autentice fără să fie 
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nevoie de înlocuiri integrale sau refaceri. Imobilele noi se adaptează tehnologiilor actuale și 

se armonizează cu arhitectura existentă. 

RECOMANDĂRI PRIVIND CURȚILE ȘI ÎMPREJMUIRILE  

Curțile gospodăriilor au fost pavate în mod tradițional cu bolovani de râu, dar în cele mai 

multe cazuri nefiind tranzitată des era suficientă o înierbare. Achiziționarea unui automobil 

și utilizarea zilnică a curții au impus soluții funcționale mai ușor de întreținut. Nu se 

recomandă betonarea curților sau asfaltarea, se recomandă pavarea cu piatră sau cu 

materiale naturale sau pavarea cu pavaje care să nu aibă mari dimensiuni, în contrast cu 

dimensiunile modeste ale curților. Spațiile verzi se pot amenaja cât mai apropiate de 

aspectul natural, iar gardurile de împrejmuire nu se recomandă să fie masive. 

 

Împrejmuiri tradiționale cu garduri de lemn 
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Armonie între locuința tradițională și împrejmuire  

   

Tâmplărie tradițională 

5.3 RECOMANDĂRI PRIVIND AMBIENTUL ȘI CADRUL NATURAL 

Se recomandă păstrarea și amenajarea vechilor canale cu apă care puneau în mișcare morile 

și vâltorile, dar în prezent deservesc parțial cazanele pentru țuică. Se recomandă 

armonizarea consolidărilor cu piatră naturală a malurilor și continuarea  tehnologiilor de 

prelucrare a lemnului la podețele și punțile amenajate. 
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Autenticitatea localității este subliniată de prezența cursurilor de apă, dar este importantă și 

întreținerea corectă a acestora 

 

   

Se recomandă întreținerea și punerea în valoare a instalațiilor de produs țuică amenajate pe 

cursurile controlate de apă 

Amenajarea cursurilor de apă trebuie să ofere și zone de acces la râu, deoarece în mod 

tradițional apa a fost o resursă la care accesul nu era îngrădit. Nu se recomandă betonarea 

înaltă a malurilor ( decât dacă nu sunt alte soluții în fața pericolului de inundații iminente). 

Se recomandă bordarea malurilor cu vegetație specifică locului, nu se recomandă plantarea 

unei vegetații decorative care nu este specifică zonei. Întreținerea și integrarea amenajării în 

peisaj trebuie să fie cât mai naturală.  Axele verzi ale localităților pot să se intersecteze între 

spațiul public și privat, dar se recomandă să se identifice trasee coerente. 

Piatra de râu este o resursă din zonă care se poate utiliza în mod direct, fără amenajări 

artificiale. 
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Troițele de la răspântie punctează un aspect al spiritualității care trebuie să se păstreze prin 

utilizarea materialelor, tehnicilor și formelor tradiționale 

Se recomandă ca spațiul public să fie amenajat simplu cu materiale din zonă, iar spațiile verzi 

să fie cât mai bogate. Imobilele care se nu se integrează în peisajul localității pot să fie 

armonizate, cel puțin pe perioada anotimpului verde cu fronturi verzi. Vegetația care 

bordează spațiul de circulație, ulițele satului, pot să îmbunătățească calitatea vieții mai mult 

decât investiții majore cu intervenții care modifică caracterul zonei. Betonarea exagerată a 

șanțurilor și aplicarea pavajelor colorate nu se recomandă în amenajările următoare. 

Spațiile publice cu potențial de zonă centrală se recomandă să fie completate cu spații verzi 

și zone de relaxare sau chiar lucrări de for public. Amenajarea locului de joacă pentru copii 

chiar în zona centrală, cu mobilier în culori stridente nu avantajează spațiul public. Separarea 

zonei administrative și reprezentative de locul de joacă pentru copii se poate realiza, iar 

mobilierul urban se poate adapta prin materiale, formă și cromatică la specificul zonei. 

Nu se recomandă amplasarea panourilor publicitare pe marginea căilor de acces și nici 

realizarea unor firme supradimensionate. Este necesară conturarea unor modele de firme și 

inscripții care să se adapteze la specificul locului și care să contribuie la conturarea unei 

atmosfere specifice zonei rurale, autentice și cu materiale ecologice. 

Se recomandă semnalizarea monumentelor istorice prin panouri explicative, dar și acestea 

se pot utiliza materiale din zonă. 


