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Lucrarea este dedicat  tuturor celor ce au f cut ceva constructiv pentru Padi  
în privin a conserv rii acestuia, a dot rii cu cele necesare pentru a fi cât mai 
accesibil - în condi iile conserv rii frumuse ilor naturale - i nu în ultimul rând, 
silvicultorilor, care prin profesionalismul lor au dus la înfrumuse area peisajului, 
prin modul de gospod rire a p durilor, a realiz rii, în cea mai mare parte, a 
amenaj rilor i a cur rii zonei de „corpurile str ine” r mase în urma turi tilor.  

Este motivat  speran a ca, în curând, aceast  zon  s  î i dobândeasc  statutul 
meritat de arie protejat , urmând s  intre într-un circuit turistic performant. 

Dezideratul a fost i este s  fie convin i locuitorii din apropierea Padi ului 
ca prin subven iile ce se vor acorda i prin turism li se va ameliora substan ial i 
situa ia material . Acest lucru se justific  prin faptul ca în domeniul protec iei 
naturii nimic nu se poate face f r  s  atragi popula ia de partea ta. 

Zona Padi  - Cet ile Ponorului face parte din centrul Masivului Bihor din 
Mun ii Apuseni i reprezint  prin curiozit ile naturale i pitorescul sau un 
deosebit unicat turistic.  

Padi ul este situat în zona sud-estic  a jude ului Bihor la cca. 15 km est de 
comuna Pietroasa. Zona cuprinde bazinul închis Padi  - Cet ile Ponorului, cu 
suprafa  de 36 km2, împreun  cu Cheile Galbenei i Poiana Florilor, situate la 
sud-vest i zona Cheile Some ului Cald - Poiana, V r oaia - Poiana Cuciulata 
situate la nord. Aceasta este delimitat  de: Culmea Cârligatelor, Vârful Cuciulata 
i Valea Some ului Cald - la nord; Culmea M gura Vânat , Vârful Biserica 

Mo ului, Vârful Gârdi oara i Vârful Chicera - la est; Muntele Gl voiu, Vârful 
Bor ig, Valea Galbenei - la sud; Valea Galbenei, Vârful Balileasa, Valea Boghii, 
Creasta Cornetu i Abruptul B lilesei - la vest. 

Zona se situeaz  integral, în raza Ocolului Silvic Sudrigiu din Direc ia 
Silvic  Bihor. 

Zona Padi  - Cet ile Ponorului este o regiune carstic  de o ampl  
întindere i mai ales, cu o mare concentrare de fenomene carstice, unele dintre ele 
de un deosebit interes tiin ific i peisagistic, fiind declarate monumente ale 
naturii. De altfel, Mun ii Apuseni împreun  cu Delta Dun rii i zona m n stirilor 
bucovinene au puncte de atrac ie remarcabile cu caracter de unicat. Ea este 
acoperit  în cea mai mare parte cu vegeta ie, în special de p duri de r inoase, 
ceea ce îi d  un aspect original, mult diferit de cel al altor regiuni carstice din 
lume. 
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Parcurile na ionale cuprind cele mai emo ionante, dramatice i inspirate 
peisaje, completate cu cele mai frumoase sisteme de via  s lbatic  i câteva din 
cele mai vechi culturi umane din Europa. Împreun  cu peisajele protejate, ele 
trebuie s  fac  fa  unui viitor incert. Totu i, Europa este în multe privin e 
norocoas , în compara ie cu alte par i ale lumii, prin faptul ca se bucur  de o 
popula ie uman , în general stabil , de o relativ  prosperitate, de o capacitate 
agricol  în surplus, i de un nou climat de cooperare între na iuni. To i ace ti 
factori creeaz  un context potrivit pentru parcurile na ionale din Europa. 

Ac iunea privind parcurile na ionale din Europa este un r spuns la 
oportunitatea "Parcuri pentru via a", i la chemarea Congresului Mondial al 
Parcurilor, Caracas 1992. De asemenea, se constituie ca o urmare a deciziilor 
Summit-ului P mântului de la Rio - 1991 - i a pledoariei pentru o sus inere mai 
energic  a "Grijii pentru p mânt".  

În condi iile actuale conservarea i protejarea naturii au semnifica ii mai 
profunde, mai cuprinz toare, datorit  faptului c  acestea au un dublu obiectiv: 

 pe de o parte, protec ia naturii fat  de aspectele nefaste ale evolu iei 
societ ii contemporane, care au dus în numeroase situa ii, la o intens  
distrugere a peisajului, uneori cu urm ri grave asupra echilibrului biologic 
a P mântului; 

 pe de alt  parte, de a proteja cadrul natural pentru a-l pune la dispozi ia 
oamenilor pentru odihn  i recreare. 

În prezent, politicii conserv rii "clasice" a naturii, adic  politicii de 
conservare a naturii împotriva influen elor negative ale omului, i s-a ad ugat i 
politica de protec ie a naturii, în folosul omului, din cauza tehniciz rii crescânde a 
societ ii,a nevoilor umane, de compensare fizic  i psihic  care se îndreapt  spre 
natur , în mijlocul c reia oamenii g sesc condi ii favorabile pentru men inerea 
s n t ii i pentru destindere. Necesit ile enumerate sunt satisf cute, în mare 
m sur ,  prin turism, natura fiind materia prim  pentru acesta. 

Rela iile între cerin ele impuse de men inerea echilibrului mediului natural i 
cele impuse de practicarea turismului sunt rezolvate, în mai multe tari, prin crearea 
unor organisme speciale din care fac parte i parcurile na ionale. 

Sonneman (1970), unul dintre sus in torii cre rii parcurilor na ionale în 
Germania spunea despre rolul acestora : "Noi vrem s  protejam natura nu numai 
pentru ea îns i, ci i pentru oamenii care caut , în aceasta, o sursa de bucurie, 
s n tate i recreare inteligent "  

Pe plan interna ional, mai ales în rile puternic industrializate, se remarc  o 
cre tere însemnat  a interesului turi tilor pentru parcurile na ionale. În cadrul 
acestora, o situa ie deosebit  o prezint  parcurile bilaterale situate în zonele de 
frontier  a dou  sau mai multe state.  

Pe plan european exist  astfel de parcuri, care dep esc frontierele unei tari, 
scopul lor fiind de a p stra peisaje i ecosisteme naturale caracteristice i de a le 
pune la dispozi ia locuitorilor tarilor respective, sau locuitorilor altor tari. Aceste 
parcuri se creeaz  pe baza unor în elegeri între statele în cauz , fiind necesare 
unele reglementari pe planuri : juridice, financiare, vamale etc. Asemenea parcuri 
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exist  la frontiera franco-spaniol  (în Pirinei), italo-elve ian , suedo-norvegian , 
ceho-polonez  i sovieto-slovac .  

În majoritatea rilor, parcurile na ionale sunt create, în principal, în scop 
tiin ific, educativ i turistic, f r  a urm ri, în mod deosebit, beneficii financiare. În 

m sura în care sunt utilizate, preponderent pentru turism, ele reprezint  i un 
interes economic imediat. 

Realitatea confirm  cele expuse, ob inându-se rezultate satisf c toare, sub 
aspect economic, printr-o exploatare turistic  ra ional  i a parcurilor. Este 
relevant de prezentat o situa ie comparativ  a cheltuielilor i încas rilor din turism 
în anii 1984 i 1992, în câteva tari. 

 
Tabelul 1. Situa ia comparativ  a cheltuielilor i încas rilor din turism în 
unele ri 
Table 1. Tourism expenses and incomes in some countries

1984 1992 1984 1992 1984 1992
Gremania 13910 37144 5479 11100 -8431 -26044

Austria 2607 8341 5029 14235 2422 5894
Fran a 4317 9227 7598 22190 3281 12963
Grecia 303 504 1309 2600 1006 2096
Italia 2098 16200 8595 20013 6497 3813

Spania 640 4749 7760 21300 7120 16551
Elve ia 2288 6111 3171 7590 883 1479
S.U.A. 15805 43684 11426 49000 -4379 5316

Canada 3883 11167 2828 5750 -1055 -5417

ara Cheltuieli (mii $) Încas ri ( mii $) Sold ( mii $)

 
*Sursa : OMT, Tourism Trends World - wide în Europe 

Ca un comentariu, speciali tii apreciaz  ca tabelul ar trebui completat prin 
ad ugarea încas rilor din transporturile turistice interna ionale, precum i a celor 
care f r  turism nu s-ar realiza. 

Din tabelul 1 se remarc  faptul c  încas rile au crescut considerabil în anul 
1992 fa  de 1984, aspect ce a permis s  se cheltuie mai mult pentru asigurarea 
unui confort sporit turi tilor.  

Veniturile care se pot realiza, în general, prin exploatarea turistic  a 
parcurilor na ionale, pot proveni din taxele de intrare în parc (intrarea în unele 
parcuri este gratuit , iar în alte ri aceasta este între 0,2 i 6 dolari americani, 
uneori tariful pentru str ini fiind diferit) din taxele de parcare, din taxele de intrare 
în terenuri sportive, din taxele de vizitare a diferitelor obiective turistice etc., la 
care se adaug  încas rile provenite din utilizarea bazelor de cazare, alimenta ie, 
comer  specific etc.  

Este important de subliniat faptul c  în jude ul Alba, deocamdat , a pornit 
un agroturism aduc tor de importante venituri, mobilul principal al acestuia fiind 
punctele de atrac ie turistic  din Apuseni. Exist  i un organism interna ional care 
a generat acest agroturism i anume - "Opera iunea Satele Romane" (O.V.R.) fiind 
vorba de o cooperare romano-franceza. 

În zona bihorean  a viitorului parc na ional s-au realizat încas ri care se 
men in la o cot  ridicat  (peste 70.000 $ anual) în ultimii patru ani ; num rul 
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turi tilor, în aceea i perioad ,  fiind de peste 52 mii (anual), a a cum rezult  din 
datele din tabelele nr.2 i nr.3. 

Tabelul 2. Sume încasate din practicarea agroturismului 
Table 2. Agro tourism incomes 

Localitatea 
Anul 

Chi c u Bunte ti Pietroasa Total  

( mii lei) 

Total 

($) 

1994 - - 40 40 24 

1995 - - 142 142 72 

1996 - 2500 596 3096 1022 

1997 670000 2800 1464 674264 95885 

1998 900000 4300 1131 905431 104432 

1999 1100000 5200 5415 1110615 70114 

2000 1500000 5800 11785 1517585 71054 

 
Tabelul 3. Num rul de persoane sosite în unele localit i pentru practicarea 
agroturismului 
Table 3. The number of people arrived in agro tourism locations 

(mii turi ti) 
Localitatea   

Anul 
Chi c u Bunte ti Pietroasa Total 

1994 - - 40 40 

1995 - - 30 30 

1996 - 2 24 26 

1997 36 2,2 19 57,2 

1998 38 3,5 15 56,5 

1999 42 2,1 8 52,1 

2000 56 2,3 12 70,3 

 
Problema organiz rii i amenaj rii parcurilor na ionale este actual  i 

pentru ara noastr  întrucât în cadrul teritoriului sunt zone nealterate de 
activitatea omului sau zone care trebuie ap rate de influenta negativ  a acestuia 
i care cuprind peisaje remarcabile i fenomene naturale caracteristice, care pot 

oferi turi tilor nenum rate posibilit i de instruire, odihn , recreare i 
destindere. În condi iile economiei de pia  printr-un management competent, 
chiar prin reducerea cotei de taiere a masei lemnoase se pot asigura fondurile 
necesare pentru gospod rirea tiin ific , cu respectarea tuturor restric iilor, care 
se impun, atât în zona rezerva iilor integrale, cât i în zona tampon. 
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Valoarea turistic  a Mun ilor Apuseni este întregit  de numeroasele 
monumente istorice i de art  care evoc  momente importante din istoria 
poporului nostru i în special, momente legate de numele conduc torilor 
mi c rilor revolu ionare din 1784 i 1848. Este foarte important s  fie 
eviden iat faptul c  amintirea peste secole a unuia dintre capii "R scoalei din 
1784", este p strat  de un exemplar multisecular de stejar, specia forestier  
româneasc  mândria p durilor noastre (în vârst  de peste 300 ani) numit 
"Gorunul lui Horea". De men ionat c  în zona Mun ilor Apuseni nu se disting 
cele dou  specii, gorunul i stejarul, ambele fiind numite "goron". Acest arbore, 
monument al naturii se g se te în incinta "Cimitirului ebea", cimitir în care, 
al turi de al i oameni de seam  ai neamului românesc, î i doarme somnul de 
veci "Craiul Mun ilor Apuseni" - Avram Iancu. Ca un fapt inedit, izvorul din 
care autorul lucr rii a b ut prima dat  ap  în via a lui ( i de altfel singurul izvor 
din care a b ut ap  pân  a terminat patru clase - 11 ani) se afl  la baza a doi 
stejari seculari, cunoscu i în satul lui natal tot sub denumirea de „goroni”. Din 
venera ie pentru meseria de silvicultor a avut grij  c  dup  ce a ajuns inginer, 
s  contribuie la declararea acestora ca monumente ale naturii.  

Interesul turistic al parcurilor na ionale este sporit i de elementul uman, 
care, în Mun ii Apuseni i-a legat organic via a de p dure, în ambian a c reia s-
au p strat i dezvoltat originale elemente etnografice i folclorice. Lemnul a 
avut i are i în prezent, cele mai multe utiliz ri dintre toate materialele atât în 
gospod rie, cât i în afara acesteia, existând printre altele i o ma in  de 
dezaripat semin e de r inoase construit  aproape numai din lemn, ma in  
despre care nu se pomene te nimic în nici o lucrare de specialitate. În unele 
locuri, la c p tâiul celor dragi, în locul unde- i dorm somnul de veci, se 
planteaz  câte un molid, care este apoi îngrijit, cimitirele mai vechi fiind 
adev rate p duri („P dure contra via a!?”). 

Cu toate c  fantezia religioas  a locuitorilor Mun ilor Apuseni nu a mers 
a a departe ca a inca ilor, nu este deloc o exagerare dac  se consider  c , a a 
cum inca ii au o „Mama Pacha” (Mama P mânt), „punct” final în c l toria 
vie ii i st pâna tuturor lucrurilor i locuitorii Mun ilor Apuseni au o „Mama 
Silva”, „fiic  a Mamei Pacha” care îndepline te cu prisosin  rolul „Mamei 
Pacha” pentru mo i. 

Pe linia celor prezentate mai sus se înscriu i preocup rile lui pentru 
elaborarea tezei de doctorat de fat . 

Lucrarea face parte din grupul pu inelor publica ii dedicate, aproape în 
exclusivitate, prezent rii poten ialului turistic natural al zonei carstice Padi  - 
Cet ile Ponorului.  
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Abstract 
 
Some consideration regarding the legalization of Apuseni National 
Park 
 
The Apuseni Mountains together with the Danube Delta and the aria of 

the Bucovinian Monasteries, have remarkable attraction sites. They are unique. 
In Apuseni the area which will be the National Park is covered, in most part, by 
vegetation (plants), especially with conifer forests, wich has no resemblance 
with other conifer forests from other parts of the world.  

The Citadels of Ponor (Cet ile Ponorului) are champions of the Euporean 
carstic. 
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